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سرمقاله

انتخابات ،دمیدن یک نفس تازه
در کالبد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در آستانه تابستان
 ،97پنجمین دوره انتخابات شورای استانی و شورای مرکزی خود
را برگزار خواهد نمود .این سازمان بر اساس قانون تاسیس
(مصوب مجلس شورای اسالمی) ،مکلف است ظرف سه ماه قبل
از اتمام دوره فعالیت شوراهای مرکزی و استانی نسبت به انجام
انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و شورای استان
اقدام نماید.
انتخابات شوراهای استانی یک حادثه و اتفاق بسیار مهم و مغتنمی
در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است که
اعضای این سازمان باید آن را قدر بدانند و از این فرصت برای
پویایی و زنده نگهداشتن سازمان صنفی و تخصصی خود نهایت
استفاده را ببرند.
انتخابات درواقع دمیدن یک نفس تازه در کالبد سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بوده و این موضوع ،طبیعت هر
انتخاباتی می باشد .در این انتخابات هر یک از اعضای سازمان
وارد میدان شده و نظر و عقیده خود را در این خصوص که چه
کسانی در شورای تصمیم گیری و مدیریتی سازمان حضور پیدا
کند را ارائه می نمایند و این خود اهمیت بسیار فراوانی در سیستم
مدیریتی سازمان دارد .هر یک از اعضای سازمان باید این احساس
مسؤولیت را داشته باشد و خودش را یکی از آن عناصر حفظ
کننده و تقویت کننده سازمان بداند.

این که تأکید و اصرار فراوان می شود که همه اعضای سازمان در
این انتخابات شرکت نمایند ،نه صرفا به خاطر انتخاب اعضای
شورای استانها و شورای مرکزی ،که برای حفظ و تقویت جایگاه،
اعتبار و اهمیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به
عنوان یک سازمان بزرگ صنفی و تخصصی در بخش کشاورزی
است .بر این اساس حضور حداکثری اعضای سازمان در انتخابات
شورای های استانی موجب تقویت ،پایداری و ماندگاری آن در
بخش خواهد بود.
امروز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در جهت
ارتقای جایگاه مهندسین بخش کشاورزی ،استقرار نظام فنی و
اجرایی ،حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی ،ارتقای
سطح دانش اعضای سازمان و ساماندهی امر اشتغال مهندسین
کشاورزی قدم های مؤثری برداشته و امید آن می رود با دمیدن
نفس تازه در پیکره آن از طریق انتخابات پیش رو ،بتواند قدم های
بعدی را با همکاری و همیاری اعضای خود تا رسیدن به نقطه
مطلوب بردارد تا از این طریق بتواند نقش خود را در پیشرفت
کشور ،حفظ امنیت غذایی و در نهایت عزت¬مند شدن ملت
شریف و عزیز ایران اسالمی بشود.
حضور در انتخاب مدیران ،روسای و تصمیم سازان یک سازمان
معمولترین و پذیرفته شده ترین شیوه برأی تأثیرگذاری در جهت
منافع عامه اعضای در تصمیم سازیها و مدیریت در دنیای امروز
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تنومند و استوار تبدیل شده است به نوعی که در هر جایی که
بحث های فنی ،تخصصی و صنفی در بخش کشاورزی مطرح
میشود نگاه ها به سمت سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و
اعضای متخصص آن معطوف میگردد .سازمان در دوره های
گذشته تالش نموده است که زمینه اشتغال دانشآموختگان بخش
را که دارأی بیشترین نرخ بیکاری در بین دانشآموختگان هستند
را فراهم کند.
با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و حضور گسترده
دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات به بخش الزم است زیر
ساختهای متناسب برأی ایجاد تحول در بخش فراهم گردد که
خوشبختانه با اجرایی شدن اصل  44قانون اساسی و مصمم بودن
دولت در واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی تا
حدودی زمینه حضور اعضای محترم سازمان در فعالیت های فنی
تخصصی بخش کشاورزی فراهم شده است ،لیکن با توجه به نیاز
بخش حضور روزافزون اعضای جویای کار در سازمان الزم است
تا تحقق آرمانهای سازمانی اقداماتی از این قبیل برنامه ریزی و
مورد پیگیری مستمر قرار گیرد تا دانش آموختگان بخش
کشاورزی فارغ از دغدغه اشتغال بتوانند توانمندی های خود را به
منصه ظهور بگذارند و به پشتوانه عضویت در این سازمان بزرگ
تخصصی در عرصه های علمی و اجرایی حضور موثر و فعال
داشته باشند.
انتظارات زیادی که از این سازمان در چهار دوره گذشته می رفت
در دور پنجم بر دامنه آن افزوده خواهد شد و دوره پنجم به یک
دوره پرتحرک و پویا برأی جبران کاستیها و احقاق مطالبات به
حق اعضای تبدیل خواهد شد .آیا انتخابات حساس این دوره که
با انتخاب کمیته های اجرایی انتخابات و هیأت های نظارت بر
انتخابات در استان و سازمان مرکزی از اول سال  1397کلید
خورده است می تواند انتظارات اعضای را به نتایجی روشن و
متناسب با شأن و منزلت آنها برآورده سازد که از این جمعیت
متفکر و اندیشمند چنین انتظاری دور از ذهن نخواهد بود که با
حضور گسترده پرشور و عالقمند به آینده خود در پنجمین دوره
انتخابات شوراهای استانی و شورأی مرکزی قدم بزرگی در تحقق
آرمان های بزرگ سازمان برداشته شود.
امید است با تدبیر شوراهای استانی و شورای مرکزی جدید که
در پی این انتخابات پیش رو شکل خواهند گرفت ،روند رو به
رشد و ترقی برأی اجرا و گشودن گره های بخش کشاورزی
کشور و احقاق حقوق حقه کارشناسان بخش ادامه یابد.

است تا جایی که این روش و شیوه به یک ارزش مدیریت تبدیل
شده است .در تشکل هایی که یک صنف یا یک قشر از اقشار
جامعه را نمایندگی و راهبری می کنند ،انتخاب مدیران و تصمیم
سازان آن تشکل از طریق جلب نظر و مشارکت فعال اعضای آن
برأی حضور گسترده در این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار می
باشد .جمعیت فرهیخته و بزرگی چون دانش آموختگان بخش
کشاورزی که مراحل تحصیالت عالی را در داخل و خارج از
کشور سپری کرده اند و وظیفه و مسؤولیت خطیر گسترش فنّآوری
های نوین در بخش کشاورزی ،حفظ و پایداری محیط زیست و
منابع پایه تجدید شونده و افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی
را بعهده دارند ،انتظار می رود از طریق این نظام پذیرفته شده
مدیران تشکیالت مرتبط خود را برگزینند.
در شرایطی که واگذاری امور به مردم و فاصله گرفتن دولت از امور
تصدی گری به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر بیش از هر زمان
دیگری در دستور کار دولت قرار گرفته ،سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی بعنوان بزرگترین تشکل صنفی تخصصی
بخش کشاورزی می تواند برأی تحقق این امر پیشقدم بوده و با
برنامه ریزی الزم زمینه برأی اجرأی این امر مهم در بخش
کشاورزی را فراهم آورد کما این که در سال های اخیر این سازمان
توانسته در این راستا اقدامات مؤثری را انجام دهد.
گفتار ،رفتار ،کردار و توانائیهای اعضای شوراهای استان که
نمایندگی اعضاء سازمان هر استان را بهعهده دارند (اعم از انتخابی
و انتصابی) شاخص و نمودار استعدادها و توانمندیهای
دانشآموختگان رشته های بخش کشاورزی در آن استان است.
لذا برأی تحقق آرمانهای سازمان الزم است همه اعضای سازمان که
دارأی عالقه ،توانمندی ،ویژگیهای ممتاز هستند برأی حضور در
شورأی استان داوطلب گردند .تا اعضای سازمان بتوانند بهترین آنها
برأی عضویت در شورأی استان و به تبع آن شورأی مرکزی انتخاب
کنند .باید تالش کنیم با حضور گسترده در مجامع عمومی زمینه
حضور بهترین و شایسته ترین اعضاء را در شوراهای استان و
مرکزی فراهم کنیم .در چهار دوره گذشته ،طرح ها ،ایده ها و
برنامه های مهم و ارزنده ای با تدبیر شوراهای مرکزی و استانی
سازمان به سرانجام رسید و آثار مؤثر خود را در بخش بر جای
گذاشت .کار سخت و طاقت فرسای راه اندازی و ایجاد زیر ساخت
های الزم برأی استقرار سازمان مرکزی و سازمان استانها و راهبری
آن بر عهده شوراهای استانی و شورأی مرکزی در دوره های اول و
دوم بود .اکنون این نهال پس از چهار دوره فعالیت ( 16سال) در
سایه حمایت دولت و پشتیبانی اعضای فرهیخته سازمان به درختی

سردبیر
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مصوبات شورای مرکزی

سازمان مرکزی تشکیل می گردد و اعضای آن با معرفی رییس
سازمان در مجمع عمومی تأیید شده اند.
 هیأت نظارت انتخابات :هیأت نظارت بر انتخابات استان که در
سازمان استان تشکیل می گردد.

دستورالعمل پنجمین دوره انتخابات
شورای مرکزی و شوراهای استانی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران

ماده  -2برنامه زمانبندی انتخابات شورای مرکزی و شوراهای
استانی:
 )1ابالغ تشکیل کمیته های اجرائی و نظارت انتخابات استانها
جهت معرفی به هیئت اجرایی و نظارت مرکزی از تاریخ
.15/01/97
 )2تشکیل کمیته های اجرائی و نظارت انتخابات استان حداکثر تا
تاریخ .28/01/97
 )3ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای استان 97/02/01
لغایت  97/02/05به مدت پنج روز.
 )4بررسی صالحیت های داوطلبان شورای استان طبق ضوابط
مندرج در قانون ،فصل پنجم آیین نامه اجرایی و این دستورالعمل
از تاریخ  97/02/08لغایت 97/03/12
 )5رسیدگی به اعتراضات و شکایات از  97/03/13تا 97/03/20
 )6اعالم نتایج نهایی اسامی داوطلبان تائید صالحیت شده حداکثر
تا تاریخ 97/03/22
 )7تبلیغات انتخابات داوطلبان شورای استان  97/03/24لغایت
 97/03/30به مدت هفت روز.
 )8تشکیل مجمع عمومی سازمان استان ها به طور همزمان در
سراسر کشور در اولین جمعه تیرماه سال  97مورخ  97/04/01از
ساعت  9صبح لغایت یازده (در صورت به حد نصاب نرسیدن
مجمع عمومی انتخابات به مرحله دوم موکول می شود).
تبصره :به منظور نظارت دقیق تر در شمارش اعضای حاضر در
مجمع ،برگ تعرفه هنگام ورود اعضا به ایشان تحویل گردیده و
در صورت عدم کسب حدنصاب برگه ها ابطال می گردد.
 )9انجام انتخابات در صورت به حد نصاب رسیدن مجمع عمومی
اول (نصف بعالوه یک اعضا).
 )10انجام مرحله دوم انتخابات (در صورت نداشتن حد نصاب در
مرحله اول) در چهارمین جمعه تیر ماه سال  97مورخ  97/04/22از
ساعت  9صبح لغایت .16
 )11ثبت شکایات تا دو روز بعد از برگزاری انتخابات
 )12رسیدگی به شکایات بعد از برگزاری انتخابات و اعالم نتایج
ظرف مدت پنج روزتوسط هیأت نظارت استان.

با عنایت به این که سازمان بر اساس قانون تاسیس (مصوب مجلس شورای
اسالمی) ،مکلف است ظرف سه ماه قبل از اتمام دوره فعالیت شوراهای
مرکزی و استانی نسبت به انجام انتخابات و انتخاب اعضای جدید شورای
مرکزی و شورای استان اقدام کند ،دستورالعمل پنجمین دوره انتخابات شورای
مرکزی و شوراهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به
شرج ذیل به تصویب شورای مرکزی رسیده است.

ماده  -1تعاریف و کلیات:
 قانون :قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1380/03/04مجلس
شورای اسالمی.
 آئین نامه اجرائی :آئین نامه اجرائی قانون تأسیس سازمان
مصوب هیئت وزیران.
 سازمان مرکزی :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
جمهوری اسالمی ایران.
 شورای مرکزی :شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران.
 سازمان استان :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
استان.
 شورای استان :شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان.
 عضو حقیقی :کارشناس عضو سازمان با مدرک تحصیلی مقطع
کارشناسی به باال در رشته های کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط
زیست و داشتن کارت عضویت معتبر.
 کمیته اجرائی مرکزی انتخابات :کمیته مرکزی اجرایی انتخابات
که در سازمان مرکزی تشکیل می گردد و اعضای آن با معرفی
رئیس سازمان در مجمع عمومی تأیید شده اند.
 کمیته اجرائی انتخابات :کمیته اجرائی انتخابات استان که در
سازمان استان تشکیل می گردد.
 هیأت نظارت مرکزی :هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات که در
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قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی به نحو مقتضی به نماینادگان
شوراهای استان اطالع رسانی می نماید.
تبصره -مادارک واجادین شارایط عضاویت در شاورأی مرکازی
توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات مورد بررسی قرار گرفتاه و
سپس لیست نهائی داوطلبان تهیه و اعالم می گردد.

 )13اعالم نظر قطعی و نهایی در خصوص انتخابات استان توسط
هیأت نظارت مرکزی ،ده روز پس از اعالم نتایج انتخابات توسط
هیأت نظارت استان.
 )14تشکیل اولین جلسه شورای جدید استان بالفاصله پس از تائید
انتخابات و انتخاب رییس ،نایب رییس ،دبیر و خزانه دار شورای
استان و انتخاب دو نفر نماینده استان در مجمع عمومی شورای
مرکزی و معرفی آنان به سازمان مرکزی.
 )15تشکیل مجمع عمومی جدید سازمان مرکزی و انجام انتخابات
شورای مرکزی جدید در روز پنج شنبه مورخ  97/06/15جهت
اجرای بند ( )1ماده ( )14قانون تأسیس سازمان
 )16تشکیل اولین جلسه شورأی مرکزی و شروع فعالیت شورای
جدید در تاریخ 97/07/19
ماده  -3مجمع عمومی عادی سازمان استان از اجتمااع اعضاا آن
تشکیل می شود و کلیه اعضای حقیقی که طبق ضوابط مصوب باه
عضویت سازمان استان پذیرفته شده اند با شرایط مساوی ،عضویت
مجمااع عااادی را دارا بااوده و در مجمااع عمااومی بااا ارائ ا کااارت
عضااویت معتباار ،دارای حااق رأی ماای باشااند .باادیهی اساات ارائا
وکالت جهت رأی دادن غیابی فاقد هرگونه اعتبار است.
تبصره -کارت عضویت معتبر به کارت عضویتی اطالق می گاردد
که اعتبار آن تا پایان سال  96باشد.
ماااده -4در اجاارأی بنااد ( )5ماااده ( )6قااانون تاساایس سااازمان ،
داوطلبان عضویت در شورأی مرکازی عاالوه بار شارایط عماومی
اشاره شده در ماده ( )11قانون تأسیس سازمان ،الزم است از زماان
دانش آموختگی آنان حداقل با مدرک دکتری سه سال ،با مدرک
کارشناسی ارشد هفت سال و با مدرک کارشناسی ده سال گذشته
باشد.
ماده  -5پرسنل و کارکنان شاغل در سازمان در صورت عضویت
در شوراهای استانی ،مشمول ضوابط و شارایط منادرج در تبصاره
ذیل ماده ( )12دستورالعمل اداری استخدامی این ساازمان مصاوب
شورای مرکزی به تاریخ  96/01/30خواهند بود.
ماده  -6داوطلبانی که صالحیت آنها رد شده اسات ،مای توانناد
ظرف دو روز از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی شاکایت خاود
را به طور کتبی به هیأت نظارت بر انتخابات استان تسالیم و رساید
دریافت کنند.
تبصره – هیأت نظارت بر انتخابات استان ظرف مدت پانج روز باه
شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد.
ماده  -7کمیته اجرائی مرکزی انتخاباات مسائول تشاکیل جلساه
مجمع عمومی جدید سازمان مرکزی است.
ماده  –8کمیته اجرائی مرکازی انتخاباات قبال از تشاکیل جلساه
مجمع عماومی جدیاد باا اساتعالم از نماینادگان شاوراهای اساتان
فهرست داوطلبان عضویت در شورای مرکزی را تعیین و  15روز

ماده -9هیأت رئیسه مجمع عمومی با همکاری هیات نظاارت بار
انتخابات استان و هیات اجرایی انتخابات استان اداره جلساه مجماع
عمومی را به عهده دارند.
ماااده -10در صااورت بااه حااد نصاااب نرساایدن اعضااای مجمااع
عمومی در جلسه اول ،جلسه دوم ظرف ساه هفتاه از تااریخ جلساه
اول با همان دستور تشکیل می گردد و با حضور هار تعاداد عضاو
حاضر ،جلسه رسمیت خواهد یافت.
ماده  -11مهار پنجماین دوره انتخاباات باه تعاداد کاافی توساط
سااازمان مرکاازی تهیااه و در اختیااار رتسااای کمیتااه هااای اجرائاای
انتخابات استان قرار خواهد گرفت.
ماده –12برگه های تعرفه اخذ رأی به نحوی بایاد ممهاور گاردد
که نقش مهر بار فصال مشاترک دو قسامت برگاه انتخاباات ثبات
گردد.
ماده  –13برگه تعرفه انتخابات توسط سازمان مرکزی تهیاه و در
اختیار سازمان استانها گذاشته می شود.
ماااده -14اوراق رأی گیااری پااس از شاامارش آراء و تنظاایم
صورتجلسه حساب ماورد در ساوابق دبیرخاناه ساازمان مرکازی و
سازمان استان نگهداری می گردد.
ماده  -15هر عضو حقیقی ساازمان اساتان فقاط مای تواناد یاک
برگه تعرفه دریافت کند.
ماده -16حضور غیر مجاز شرکت کنندگان (اعم از داوطلباان و
رأی دهندگان) در محال اخاذ رأی بعناوان تخلاف محساوب مای
گردد.
ماده -17هیأت نظارت مرکزی و هیئت نظاارت اساتان مسائولیت
نظارت بر حسن اجرای انتخابات را به عهده دارند.
ماده -18رئایس ساازمان اساتان موظاف اسات اساامی ناه نفار از
اعضای سازمان استان را وفق مواد ( )41و ( )42آئین ناماه اجرایای
قااانون تأساایس مصااوب  1391/09/29هیااأت وزیااران بااه کمیتااه
مرکزی معرفی نماید.
ماده -19رئیس سازمان استان اساامی ناه نفار از اعضاای ساازمان
استان را که داوطلب عضویت در شورای اساتان نباوده و باه تائیاد
شورأی استان رسیده باشند وفق مااده ( )70آئاین ناماه اجرایای باه
همراه مشخصات فردی ایشان برأی انتخاب هیئت سه نفرۀ نظاارت
استان به هیأت نظارت مرکزی معرفی می نماید.
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 استفاده از امکانات دولتی توسط داوطلبان شااغل و غیرشااغل
در بخش دولتی در انتخابات.
 امحاء عکس ،پوستر و تراکت های تبلیغاتی سایر داوطلبان.
 تبلیغ در محل اخذ رأی و روز هاایی کاه تبلیغاات ممناوع مای
باشد.
 انجام اعمالی که باه تفرقاه و ایجااد اخاتالف در باین اعضاای
سازمان منجر گردد.
 اخالل در روند برگزاری انتخابات.
 استفاده از سایت ها ،وب الگ ها و امکانات متعلق به دساتگاه
هااای دولتاای ،مؤسسااات و نهادهااای عمااومی و سااازمان نظااام
مهندسی.
 عدم خروج از محل اخذ رأی پس از رأی دادن.
تبصره -کمیته اجرایی انتخابات استان موظف است ماوارد تخلاف
داوطلبااان عضااویت در شااورأی اسااتان را در هنگااام ثباات نااام ب اه
کاندیدا ها کتباً اعالم کند.

ماده -20عناوین و مصادیق تخلفات انتخابااتی کاه توساط هیاات
های نظارت بر انتخابات پیگیری می گردد به شرح زیر می باشد:
الف -تخلفات عوامل اجرایی انتخابات:
 توصیه به انتخاب داوطلبی معاین توساط عوامال اجرایای محال
اخذ رأی به رأی دهندگان
 تغییر ،تبدیل ،جعل ،اختفاء و یاا معادوم نماودن اوراق و اساناد
انتخابااات شااامل تعرفااه هااای اخااذ رأی و اوراق رأی گیااری و
صورتجلسات و مانند این ها.
 جابجاائی ،دخاال و تصاارف ویااا معاادوم نمااودن اوراق و اسااناد
انتخاباتی بدون مجوز کتبی کمیته اجرایی مرکزی انتخابات.
 تحویل بیش از یک برگ تعرفه انتخابات به یک عضو.
 دخالت در روند انجام انتخابات با سمت مجعول و بدون داشتن
مسئولیت رسمی.
 باز کردن الک و مهر صندوق رأی و یا جابجائی آن بدون طی
ضوابط قانونی براساس مفاد فصل انتخابات آیاین ناماه اجرایای
قانون تاسیس سازمان،این دستورالعمل و اطالعیاه هاای صاادره
توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و هیأت نظارت مرکازی
انتخابات.
 اجازه دادن به حضور افراد غیرمجاز در محل اخذ رأی.
 انتقال صندوق اخذ رأی باه غیار از محال اخاذ رأی در مجماع
عمومی که محل آن توسط کمیته اجرایی انتخابات استان تعیین
وبه اطالع اعضای سازمان رسیده است.
 رأی گرفتن از اعضای سازمان با کارت عضاویت اعضاائی کاه
در مجمع عمومی حضور ندارند.
 تقلااب در رأی گیااری و شاامارش آرا و جااا بجااا کااردن تعااداد
آرأی داوطلبان .
 تقلب و مخدوش نمودن اوراق و تعرفه هاا یاا برگاه هاای رأی
گیری و صورتجلسات.
 عدم الک و مهر صندوق طبق ضوابط تعیین شده.
 عدم توجه و اجرأی مفاد این دستورالعمل ،فصل انتخابات آیین
نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان ،مصوبات شورأی مرکازی و
اطالعیه های کمیته اجرایی مرکزی انتخاباات و هیاات نظاارت
مرکزی انتخابات.

ج – تخلفات انتخاباتی اعضای سازمان:
 رأی دادن با کارت جعلی ،غیار معتبار و کاارت ساایر اعضاای
سازمان.
 دریافت بیش از یک برگه تعرفه.
 اخالل در نظم مجمع عمومی محل اخذ رأی و عادم توجاه باه
تذکرات مسئولین اجرایی انتخابات.
 تبلیغ له یا علیاه یکای از داوطلباان در محال مجماع عماومی و
صندوق اخذ رأی در روز رأی گیری.
 امحاء عکس یا تراکت انتخاباتی سایر داوطلبان.
 ایجاد رعب و وحشت برأی مسئولین اجرایی انتخابات.
 استفاده از امکانات دولتی ،مؤسسه و نهاد هاای عماومی بارأی
تبلیغ له یا علیه داوطلبان.
 خرید و فروش رأی و پرداخت وجه یا هدیه برأی جلب آرأی
اعضا برأی داوطلب خاص.
ماده -21در اختیار گذاشتن اطالعات شخصی اعضای سازمان از
قبیل شماره تلفن ثابت و همراه ،آدرس محل کار یا منازل ،آدرس
پست الکترونیکی به اعضا و اشاخاص دیگار بادون کساب اجاازه
کتبی از اعضا ممنوع می باشد.
ماااده  -22هیااأت نظااارت مرکاازی انتخابااات مکلااف اساات در
صااورت تشااخیص و احااراز تخلااف ،پرونااده تخلفااات متخلف این
موضوع ماده( )20و مواد فصل پنجم (ماده  36الای مااده )81آیاین
نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان را بارأی بررسای و رسایدگی باه
هیأت های بدوی و عالی انتظامی ارجاع کند.
این دستورالعمل به استناد ماده ( )46آیین نامه اجرایای
قانون تاسیس سازمان در  22ماده و  8تبصره تنظیم شده
و به تصویب شورای مرکزی رسیده است.

ب – تخلفات داوطلبان عضویت در شورأی استان:
 خرید و فروش رأی.
 انتشار هر گونه محتوا و نوشته در جهت هتک حرمت ،حیثیات
و نشر اکاذیب علیه سایر داوطلبان.
 انتشااار و بیااان ادعاهااای کاااذب و غیرواقعاای در خصااوص دارا
بودن سابقه در مشاغل دولتی و غیردولتی و مدرک تحصیلی.
 افشای اسرار زندگی خصوصی سایرداوطلبان.
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اخبار سازمان مرکزی
توسط وزارت جهادکشاورزی انجام شد:

ابالغ اجرای تبصره ( )3ماده ( )83آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
پیرو پیگیری های مکرر انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در خصوص اجرای تبصره ( )3ماده ( )83آیین نامه نامه اجرایی
قانون تأسیس ،موضوع توسط مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت جهادکشاورزی ،برای اجرا به رتسای سازمان جهادکشاورزی استانها ابالغ شد .بر
اساس تبصره ( )3ماده ( )83آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس ،به منظور تحقق درآمد موضوع بند « »6ماده ( )38قانون تأسیس ،مسؤولین و ذیحسابان دستگاه
های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و
یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند .متن اظهار نظر حقوقی دفتر امور حقوقی
وزارت جهادکشاورزی و ابالغیه مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها ،به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای مهندس فتاح الجنان
مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان ها
با سالم و دعای خیر
احتراما ،عطف به نامه شماره  626/011/9مورخ  97/02/05در خصوص مدلول تبصره ( )3ماده ( )83آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توجه جنابعالی را ذیالً به اهم مستندات قانونی مرتبط و حاصل جمع آنان معطوف می دارد:
 به موجب ماده ( )3آیین نامه مذکور ،کلیه دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و وپروژه های فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین
نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی داری پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صالحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند.
 ماده ( )8آیین نامه نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره ( )6ماده ( )2قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ،مقرر داشته مراکزی که قبال رتبه
بندی شده اند ،باید ظرف یک سال نسبت به تطبیق وضعیت خود اقدام نمایند.
 ماده ( )29قانون برگزاری مناقصات مقرر داشته برگزار کننده مناقصه می تواند شرایط خاص خارج از آیین نامه یاد شده را اعالم کند به شرط آن
که با اصل برگزاری مناقصات مغایرت نداشته باشد.
از جمع مستندات معنونه و سایر موارد و روح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چنین بر می آید که دستگاه های اجرایی
موظفند در انتخاب پیمانکاران امور کشاورزی« ،داشتن یا تحصیل پروانه و رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» و
ارایه آن را ضمن سایر مدارک تسلیمی شرکت در مناقصه شرط نمایند و النهایه انعقاد قرارداد اعم از این که از طریق مناقصه یا سایر طرق انجام
گیرد ،متوقف بر ارایه پروانه مذ کور می باشد و مناقصه گذار به موجب تبصره استعالمی موظف است درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این
بند را در متن قراردادها درج و ضمن ارسال نسخه ای از قرارداد به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ،مبالغ مکسوره را به حساب سازمان واریز
نماید(تبصره ( )3ذیل ماده ( )83آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی).
علیهذا در جهت رفع ابهام و تبیین موضوع و اعمال رویه واحد ،پیشنهاد می نماید مراتب به نحو مقتضی به کلیه سازمان ها،
مؤسسات و شرکت های تابعه جهت ملحوظ نمودن و اقدام ابالغ گردد.
محمد حججی
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی
متن ابالغیه دفتر هماهنگی امور استان ها:

رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
با سالم
احتراما ،به پیوست تصویر نامه شماره  4865/97/200مورخ  97/02/17سرپرست محترم دفتر
امور حقوقی در خصوص ماده ( )3آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره ( )3ماده ( )83آیین نامه مزبور (موضوع دریافت درصدی
از حق الزحمه پرداختی بابت قراردادهای منعقده با مشاوران و پیمانکاران توسط سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.
محمود فتاح الجنان
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها
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راه اندازی سامانه جامع مدیریت آموزشی

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی می رساند با عنایت به راه اندازی سامانه جامع مدیریت آموزش
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،از اول سال 1397
ثبت نام تمامی دوره های آموزشی (استانی ،منطقه ای و ملی) ،آزمون
های تخصصی (استانی و ملی) و صدور گواهینامه های آموزشی و
بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه صرفا از طریق سامانه یاد شده
به آدرس  www.iaeolms.irانجام می شود.

بدیهی است از تاریخ یاد شده هر گونه ثبت تقاضای دوره های آموزشی
و آزمون های تخصصی ،صدور گواهی نامه آموزشی خارج از سامانه
مذکور فاقد اعتبار میباشد .بر این اساس پرداخت هرگونه هزینه مرتبط
با دوره های آموزشی و آزمون های تخصصی خارج از سامانه یاد شده
مجاز نمی باشد و اعضای محترم می توانند در صورت مشاهده،
موضوع را از طریق شماره تلفن  88968794به معاونت
آموزشی و فنی سازمان مرکزی منعکس نمایند.

ثبت نام الکترونیکی رتبه بندی
مشاوران و پیمانکاران
اعضای حقیقی

به اطالع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می رساند ،طبق برنامه ریزی های انجام شده و با عنایت به راه
اندازی سامانه الکترونیکی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقیقی ،از  20اسفند ماه سال  ،1396ارایه درخواست رتبه بندی حقیقی تنها از
طریق کارتابل عضویت به آدرس  www.iaeo.irامکان پذیر است .برای این منظور اعضای محترم می بایست پس از ورود به کارتابل،
با توجه به درخواست مورد نظر ،رتبه بندی مشاوران و یا پیمانکاران را از منوی کاربری انتخاب نموده ،نسبت به بارگذاری تصویر
مدارک و مستندات مربوطه و ثبت درخواست اقدام نمایند .الزم به ذکر است طبق شیوه نامه های تشخیص صالحیت و رتبه بندی
مشاوران و پیمانکاران ،هر عضو حقیقی تنها مجاز به ارایه درخواست برای یک نوع رتبه بندی (مشاوره یا پیمانکاری) است و اخذ
همزمان هر دو رتبه امکان پذیر نمی باشد.
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توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و با همکاری سازمان حفظ نباتات کشور انجام شد:

دوره آموزشی ملی ویژه مدیران فنی
شرکتهای دفع آفات نباتی و ضدعفونی
مهندس افجه ای در یکی از انبارهای مواد غذایی واقع در شورآباد تهران تدریس و اجرا شد.
در پاایان به شارکت کناندگان در دوره ،گواهی نامه دوره آموزشی اعطا گردید .عمده
سرفصل های دوره مذکور به شرح ذیل می باشد:

دوره آموزشاای تخصصاای ویااژه ماادیران
فنی شرکتهای ضاد عفاونی باا توجاه باه
اهمیت و حساسایت بااالی کاار در شارکت هاای
ضدعفونی و لزوم آشنایی هرچه بیشتر این شرکت
هاااا باااا اصاااول صاااحیح و روش هاااای مختلاااف
ضاادعفونی بااه صااورت عملاای و نیااز مخاااطرات
انسانی ،زیست محیطی و قرنطینهای ناشای از عادم
رعایت ضوابط فنای ،توساط معاونات آموزشای و
فناای سااازمان نظااام مهندساای کشاااورزی و منااابع
طبیعی کشور با همکاری سازمان حفظ نباتاات در
هجدهم و نوزدهم اردیبهشت  97برگزار شد.
در این دوره پس از ایراد سخنرانی توسط مهندس
مهدی قائمیان ،معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی و
سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور و مهندس
احمد کبیری ،رییس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حوزه مسائل
کشاورزی ،راهکارها و مخاطرات آن ،مباحث
تئوری دوره توسط مدیر تدوین ضوابط،
استانداردها و برنامه های کنترل سازمان حفظ
نباتات و مهندس مهدی افجه ای رییس هیئت
مدیره شرکت ضدعفونی پارس تدریس گردید.
در پایان مباحث تئوری ،طی یک جلسه پرسش و
پاسخ ،دکتر صمد رفیعی معاون آموزشی و فنی و
مهندس خلف باغی معاون برنامه ریزی و توسعه
کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی کشور به سواالت و مشکالت شرکت
کنندگان در حوزه صدور و تمدید مجوزها،
تعرفههای مربوطه ،نحوه حمایت سازمان از
شرکت های ضدعفونی و  ...پاسخ دادند .مباحث
کاربردی و عمالی دوره نیز در روز دوم ،تااوساط

 آشنایی با پروتکل مونترال ،پذیرش و تصویب در مجلس شورای اسالمی
 آشنایی با تعهدات ایران در قبال پروتکل مونترال
 آشنایی با انواع روش های ضد عفونی
 آشنایی با انواع فومیگانت ها
 آشنایی با خواص شیمیایی و خطرات گاز متیل بروماید
 بازرسی حین فرایند ضدعفونی
 آشنایی با دکتور و شناسایی گاز مصرفی
 روش محاسبه گاز مصرفی
 نکاتی در باره بازرسی ظاهری چوب و معایب آن
 شناخت جایگزین های گاز متیل بروماید
 ضدعفونی در شرایط خالء با گاز متیل بروماید
 ضدعفونی حرارتی (تأسیسات ،الزامات و نحوه انجام آفت زدایی)
 نکات ایمنی در ضدعفونی
 نحوه تکمیل گواهی ضدعفونی توسط شرکت های ضدعفونی و دفع آفات نباتی
 نحوه ثبت گزارش توسط شرکت های ضدعفونی و دفع آفات نباتی
 چگونگی مانیتورینگ گاز متیل بروماید
 آموزش عملی ضدعفونی با فسفین و متیل بروماید
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در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد:

پانزدهمین نشست هیأت عالی رتبهبندی

پانزدهمین نشست هیأت عالی رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ( )6ماده ()2
قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) با حضور اعضای هیأت عالی رتبه بندی در محل سالن جلسات سازمان مرکزی برگزار
شد .به گزارش معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی ،بررسی  13پرونده رتبه بندی مشاوران حقیقی واصله از سازمان استان ،بررسی پیش نویس
اصالحیه شیوه نامه تشخیص صالحیت و رتبه بندی مشاوران سازمان و همچنین پیش نویس دستورالعمل تشخیص صالحیت و رتبه بندی پیمانکاران
پروژه های کشاورزی به روش طرح و ساخت ( )EPCدستور کار جلسه مذکور بود که با توجه به ضیق وقت صرفا موضوع بررسی پروندههای
واصله از استان انجام شد.

گفتنی است بر اساس ماده ( )4آیین نامه اجرایی تبصره ( )6ماده ()2
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (نحوه رتبه
بندی مراکز مورد اشاره در ماده یاد شده) ،ترکیب هیأت عالی رتبه
بندی شامل؛ وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونین ایشان به انتخاب
وزیر (رییس) ،رییس سازمان مربوط ،معاون ذی ربط رییس سازمان
مرکزی نظام مربوط (دبیر) ،معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رییس جمهور و دو نفر کارشناس صاحب نظر با
حداقل ( )10سال سابقه پژوهشی ،مطالعاتی یا اجرایی مربوط به
انتخاب وزیر جهاد کشاورزی می باشد که در جلسه اخیر نماینده
سازمان برنامه و بودجه نیز شرکت داشته است.

بنا بر این گزارش ،عالوه بر بررسی پرونده های رتبه بندی دو رده نهایی
(خبره و ممتاز) ،هیأت عالی رتبه بندی مصوبات ذیل را نیز در نشست
اخیر خود داشته است:
 درج تصویر آخرین گواهی تشخیص صالحیت و رتبه بندی اعضا
در پرونده الزامی است.
 قبولی در حداقل یک آزمون ادواری سازمان ،برای اخذ رتبه
مشاوره حقیقی الزامی است.
 هرگاه در عوامل امتیاز آور ،مستندات ارایه شده توسط متقاضی
دارای همپوشانی باشد ،مستندی که دارای امتیاز باالتری است،
مالک امتیازدهی قرار می گیرد.

انتصاب معاون اداری و مالی سازمان مرکزی
طای حاکامی از سااوی مهاندس احامد کبایری ،رییس ساازمان نظام ماهندسی کشااورزی و مناابع طبایعی کاشور ،مهندس محمدتقی
علیزاده برمی ،به عنوان معاون اداری و مالی سازمان مرکزی منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است :تالش و برنامه ریزی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و تقویت ارتباط سازمان با دستگاه های اجرایی و
مراجع قانونی از جمله مأموریت های این معاونت است که امید است با همکاری سایر همکاران در انجام آنها موفق باشید.
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گزارش
در استان فارس برگزار شد:

گزارش واگذاری امور
اجرایی صدور گواهی
مستثنیات (سامط)
بر اساس توافق سه جانبه به عمل آمده بین سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دفتر پیشخوان
دولت ،مقرر است فرآیند پاسخ به استعالمات و صدور گواهی مستثنیات با همکاری این سه دستگاه صورت پذیرد .به این صورت که درخواست
از طریق سامانه استعالمات منابع طبیعی (سامط) در دفتر پیشخوان دولت اخذ می گردد و بسته به نوع درخواست ،امور فنی اجرایی آن شامل تهیه
نقشه و تکمیل گزارش کارشناسی با مدیریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صالحیت
عضو سازمان انجام و در نهایت پاسخ دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری به درخواست از طریق دفتر پیشخوان در
اختیار متقاضی قرار گیرد.
در این راستا گردهمایی سراسری واگذاری امور اجرایی صدور گواهی
مستثنیات در اردیبهشت ماه سالجاری با حضور دکتر منصور معاون
حفاظت و امور اراضی ،حجت االسالم والمسلمین طباطبایی نژاد ،نماینده
ولی فقیه در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،مهندس کبیری
رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،مهندس خلف باغی
معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی ،مهندس
توفیقی مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان جنگل ها ،رتسای نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها و مدیران ممیزی ادارات کل
منابع طبیعی استان ها در استان فارس برگزار گردید.
در این همایش معاون حفاظت و امور اراضی کشور با اشاره به این که
 80درصد از عرصه کشور را اراضی منابع طبیعی در خود جای داده است
اظهار داشت :جهت حفاظت ،احیاء و توسعه این منابع نیازمند استفاده از
دانش ،فن آوری و تکنولوژی نوین و بهره گرفتن از ظرفیت و پتانسیل در
حوزه های مختلف هستیم.
منصور با اشاره به این که امور اجرایی صدور گواهی مستثنیات به
سازمان نظام مهندسی بخش کوچکی از وظایف تصدی گری سازمان
جنگل ها می باشد ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاری های دو
سازمان زمینه های واگذاری کلیه امور تصدی گری به کارشناسان دارای
صالحیت نظام مهندسی مهیا شود.
وی افزود استفاده از دانش و توان فنی ،تخصصی مهندسین سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که در امر تهیه نقشه ها ،بازدیدها و
فرآیندهای مربوط به پاسخگویی مستثنیات به ما کمک می کنند توانسته
ایم امور اجرایی را با کیفیت و دقت باالتر در حداقل زمان انجام دهیم.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ابراز
امیدواری که این گونه جلسات خروجی عملی در عرصه داشته باشد

اذعان داشت :متاسفانه در حال حاضر وضعیت نابسامان در عرصه های
منابع طبیعی و محیط زیست سبب بروز مشکالتی گردیده و این نیازمند
کنترل و مدیریت موضوع می باشد.
احمد کبیری یادآورشد :کشور ما در حوزه نیروی انسانی متخصص و
متعهد در سازمان جنگل و مراتع ،حفاظت و امور اراضی ،نظام مهندسی
کشاورزی و دانشگاهها از ظرفیت و پتانسیل باالیی برخوردار است اما از
یکطرف به علت عدم استفاده مطلوب از این توان و از طرف دیگر
نرسیدن به باور اینکه در چه مرحله بحرانی قرار گرفته ایم باعث شده
نتوانیم بهره وری کافی و وافی از منابع داشته باشیم.
شهیدی مجری طرح دفاتر پیشخوان با تشریح و آموزش سامانه امور
اجرایی صدور گواهی مستثنیات (سامانه سامط) از قابلیت و دسترسی
های این سازمان رونمایی نمود .مهندس خلف باغی معاون برنامه ریزی
و توسعه کارآفرینی و مهندس توفیقی مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری
خواستار هماهنگی و هم گرایی بیش از پیش مدیران ممیزی استانها در
اجرای فرآیند صدور گواهی مستثنیات شدند .در حال حاضر این فرآیند
در تمامی استان ها بر اساس ضوابط و توافقات در دست اقدام و اجرا می
باشد .امید است این توافق سه جانبه انظباط کاری مناسبی به روند ارجاع
کار و ثبت مشخصات درخواست ها در کل کشور دهد.

کشور ما در حوزه نیروی انسانی
متخصص و متعهد در سازمان جنگل و
مراتع ،حفاظت و امور اراضی ،نظام
مهندسی کشاورزی و دانشگاه ها ،از
ظرفیت و پتانسیل باالیی برخوردار است
12
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مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و فرصت های جدید اشتغال
برای دانش آموختگان کشاورزی

در اجرای ماده ( )2قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و
مواد ( )5و ( )15قانون نظام جامع دامپروری کشور ،با هدف تنوع بخشای باه
ظرفیتهای اشتغال در بخش کشاورزی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی متناسب
با شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش و حرکت به سمت کشااورزی ناوین از
طریااق نفااوذ دانااش روز بااه عرصااه هااای کشاااورزی در سااطح روسااتاها و
شهرسااتانها" ،نظااام صاادور مجااوز مراکااز خاادمات کشاااورزی
غیردولتی" به شماره  32709/020مورخ  95/11/19و دستورالعمل ترکیاب
نیروی انسانی متخصص این مراکز موضوع تبصره ( )3ماده ( )2قانون افزایش
بهاره وری بخاش کشااورزی و مناابع طبیعای باه شاماره  32708/020ماورخ
 ،95/11/19توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی ،ابالغ گردید.
در نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتای حمایات مادیران
بخش کشاورزی اعم از دولتی و غیردولتی در جهت ایجاد ،استقرار و توسعه
مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و تالش در جهت واگاذاری حاداکثری
وظایف تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی به مراکز خادمات کشااورزی
غیردولتی جزو الزامات و سیاساتها شامرده شاده اسات و باا احصاای تماامی
خدمات قابل ارائه در بخش کشاورزی ،این خدمات را جازو خادمات قابال
ارائه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی قلمداد کرده است.
همچنین طبق تصریح مفاد این نظاام ،کلیاه واحادهای ارائاه دهناده خادمات
بخااش کشاااورزی ملاازم بااه تطبیااق شاارایط و اخااذ مجااوز مراکااز خاادمات
کشاورزی غیردولتی شده اند و دستگاههای دولتی نیاز تنهاا مجااز باه انعقااد
قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به غیر از این مراکز نخواهند بود.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعای باه عناوان بزرگتارین تشاکل
تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی ،با بهاره گیاری از ظرفیات خیال عظایم
اعضای خود متشکل از دانش آموختگان کشاورزی ،متخصصین دانشاگاهی،
کارشناسان اجرایی ،مهندسان و نیروهای اجرایی خبره ،باا پاراکنش در ساطح
روستا ،شهرستان و استان اقدام به ایجاد ساختار و تنظیم شیوه نامه های اجرایی
آن کرده و در نامه شماره /96/2886س/ن مورخ  96/07/24نحوه اجرای نظام
صاادور مجااوز مراکااز خاادمات کشاااورزی غیردولتاای و طاای نامااه شااماره
/96/3876س/ن مورخ  96/10/06موارد اصالحی و تکمیلی آن را باه اساتانها
ابالغ و همچنین با تشکیل کمیته راهبری مراکز خدمات کشاورزی غیردولتای
در مرکز نسبت به پایش مستمر و بررسی مسائل و مشکالت مراکز اقدام نمود.
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این سازمان در راستای هماهنگی و همراه نماودن واحادهای مختلاف وزارت
جهاد کشاورزی ،به اساتناد مااده ( )7دساتورالعمل نیاروی انساانی متخصاص
مراکز موضوع تبصره ( )2ماده ( )2قانون افزایش بهره وری بخش کشااورزی
و منابع طبیعی مبنی بار تشاکیل کاارگروه همااهنگی اجارای دساتورالعمل باا
دعوت از نمایندگان تاام االختیاار واحادهای تخصصای تاا کناون ساه جلساه
کارگروه را برگزار نموده است .در اولین جلسه کارگروه باا رای نماینادگان،
سازمان نظام مهندسی به عنوان دبیر و مرکز نوسازی و تحول اداری باه عناوان
رئیس کارگروه تعیین شدند.
همچنین سازمان نظام مهندسی با پیگیری های متعدد ،در جهت جلب کماک
ها ،تسهیالت بدون بهره و کم بهره از دولت و استفاده از ظرفیت برنامه اشتغال
فراگیر و قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشاایری
و آیین نامه اجرایی آن برای حمایت از این مراکز اقدام نموده است.
اشخاص حقیقی و حقوقی با معرفی نیاروی انساانی متخصاص ،مای توانناد باا
مراجعه باه ساازمان نظاام مهندسای کشااورزی و مناابع طبیعای اساتان و ارائاه
مدارک و تضامین مورد نیاز ،درخواست تاسیس مراکاز خادمات کشااورزی
غیردولتی کرده و بسته به رتبه و صالحیت خاود نسابت باه ارائاه خادمات در
حوزه های مختلف کشاورزی اقدام نمایناد .سیاسات ساازمان نظاام مهندسای
کشاورزی و منابع طبیعی در کل کشور راه اندازی ،هدایت ،حمایت و نظارت
بر عملکرد این مراکز می باشد ،تا با تنوع بخشی به ظرفیتهای اشتغال در بخش
کشاورزی و توسعه اشتغال پایدار در این بخش ،زمینه ایجاد فرصاتهای شاغلی
جدید ،افزایش ضریب نفوذ دانش ،ارتقاء بهره وری بخش را فراهم کنند.
انجام تشاریفات اداری صادور مجوزهاا و پرواناه هاای واحادهای تولیادی و
خدماتی بخش کشاورزی که تااکنون توساط نماینادگان شهرساتانی ساازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صورت می پذیرد به این مراکاز
واگذار خواهد شد و نمایندگان شهرستانی بایستی در قالب این مراکاز تطبیاق
شرایط داده و فعالیت نمایند .پیش بینی می شود ظرفیت تاسیس بیش از 3000
مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کال کشاور وجاود دارد و برناماه ایان
سازمان در فاز اول تشکیل  600مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشد.
مفاد ابالغیه نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتای ،ظرفیات
بسیار مناسبی در جهت حمایت و توسعه این مراکز دارد و در صورت اجارای
آن باعث ایجاد اشتغال و شکوفایی و رونق اقتصادی این مراکز خواهد شد.
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رئیس سازمان امور اراضی کشور ابالغ کرد:

بهره گیری سازمان امور اراضی کشور از کارشناسان ماده ( )32سازمان
با عنایت به پیگیری های به عمل آمده از سازمان امور اراضی کشور در خصوص بهره گیری از تاوان و
ظرفیت فنی و تخصصی کارشناسان ماده ( )32قانون تأسیس سازمان نظاام مهندسای کشااورزی و مناابع
طبیعی و ارایه خدمات کارشناسی رسمی به آن سازمان ،موضوع یاد شاده توساط ریایس ساازمان اماور
اراضی کشور با ابالغیه شماره  333114/020/53ماورخ  97/03/19خطااب باه مادیریت اماور اراضای
استان ها ،ابالغ گردید.
در این ابالغیه آمده است؛ به پیوست نامه شماره /97/755س/ن مورخ  97/02/05رییس محترم ساازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جهات بهاره گیاری از خادمات کارشناساان آن ساازمان
موضوع ماده ( )32سازمان نظام مهندسی کشاورزی منضم به آیین نامه اجرایی آن ،بارای بهاره بارداری
ارسال می گردد .بدیهی است ضمن تهیه مجموعه اطالعات کارشناسان سازمان نظام مهندسی آن استان
که دارای پروانه کارشناسی رسمی نیز می باشند ،برگزاری جلسات توجیهی و انتقال ضوابط و مقاررات
بخش برای استفاده بهتر از خدمات کارشناسان محترم نظام مهندسی آن استان ضروری است.

بر این اساس ،به منظور تسریع و تسهیل در روند تعامالت و همکاری های فی ماابین باا ساازمان اماور اراضای در زمیناه ارایاه خادمات کارشناسای
رسمی ،ضروری است سازمان نظام مهندسی استان ضمن ارایه لیست کارشناسان ماده ( )32آن استان به مدیریت امور اراضی ،نسبت به انجاام ساایر
هماهنگی های الزم اقدام مقتضی را معمول بدارد.

طرح حمایتی بیمه مرکزی از بخش کشاورزی

بخشودگی  100درصد جرائم ماشین آالت کشاورزی
طرح بخشودگی جرائم بیمه ثالث ،مربوط به ماشین آالت
کشاورزی توسط شرکت سهامی بیمه ایران به مدت محدود سه
ماه از تاریخ  97/03/19لغایت  97/06/19اجرا می شود .تمامی
دارندگان ماشین آالت کشاورزی شامل :تراکتور ،گریدر ،چاپر،
کاتر ،دروگر ،تیلر ،ماشین سم پاشی ،کمباین و  ...که فاقد بیمه
نامه بوده و یا دارای عدم تمدید بیمه نامه می باشند در مدت
تعیین شده میتوانند با ارائه مدرک سند سبز یا سند فروش که
شماره شاسی و شماره موتور در آن قید شده باشد از تسهیالت
بخشودگی بیمه ثالث بهره مند شوند.
طبق تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با
شرکت سهامی بیمه ایران عالوه بر بخشودگی جرائم دیرکرد ،از
تسهیالت و خدمات پرداخت حق بیمه با تخفیف ویژه نیز
برخوردار می شوند.
جهت اطالع از تسهیالت ویژه طرح بخشودگی جرائم بیمه
ماشین آالت کشاورزی و سایر خدمات و تسهیالت با واحد بیمه
تجاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از
طریق شماره تماس  88966802ارتباط برقرار نمایید.
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دانش بنیان

تقویت شرکتهای دانشبنیان
بر اساس ماده ( )1قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و
تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مصوب آبانماه  1389مجلس
شورای اسالمی:
شرکتها و موسسات دانشبنیان ،شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی
است ،که به منظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور،
تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و
نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید
کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده
فراوان به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود.
متولی شرکتهای دانشبنیان ،پیش از تصویب قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری شورای
فناوری پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد بودند اما پس از
تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری کارگروه تشخیص صالحیت شرکتهای
دانشبنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متولی
شرکتهای دانشبنیان تعیین شده اند.

ایجاد شرکتهای
دانشبنیان

 -1شرکت دانش بنیان نوپا
شرکتهای دانش بنیان نوپا ،شرکتهایی هستند که تازه تأسیس بوده
و اغلب دارای  3الی  4نفر پرسنل ،که بصورت پاره وقت فعالیتهای
شرکت را جلو میبرند .درصد باالیی از شرکتهای نوپا ،متشکل از
اعضای هیات علمی دانشگاههای مختلف بوده که هدفشان تبدیل
ایدههای نو موجود در تخصص خود به محصول میباشد.
-2شرکت دانش بنیان تولیدی
شرکت های دانش بنیان تولیدی با توجه به داشتن معیارهای آیین
نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان دارای سابقه
و تجربه خوبی در تولید محصوالت و ارائه خدمات خود میباشند.

آمار شرکتهای دانشبنیان:

تاکنون بیش از  3200شرکت ،در سامانه کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان تائید صالحیت شدهاند .صرفاً
 259شرکت ( 8درصد) به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بخش
کشاورزی فعالیت مینمایند.
 402هسته و واحد فناور مرتبط با بخش کشاااورزی ،در
پارکها و مراکز رشد حضور دارند .مجاموع شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان (ساامانهای و غیارسااامانهای) بخش کااشاورزی ،به 661
شرکت بالغ میشود.

-3شرکت دانش بنیان صنعتی
شرکت های دانش بنیان صنعتی با توجه به داشتن معیارهای آیین نامه
ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان دارای سابقه و
تجربه کافی در زمینه فعالیت خود میباشند.
-4شرکت دانش بنیان تجاری سازی
بزرگترین مشکالت و معظالت شرکتهای دانش بنیان در تجاری
سازی محصوالت و ضعف مدیرت کسب و کار خود میباشد.
کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانش بنیان و
نظارت بر اجرا در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
تصمیمی جدید شرکتهایی که خدمات آنها باعث سهولت در روند
فعالیت و رونق کسب و کار شرکتهای دانش بنیان باشند به عنوان
شرکتهای دانش بنیان تجاری سازی مورد تأیید قرار میدهند.
-5شرکت دانش بنیان فرآیندی و خدماتی
شرکتهایی که کاال یا خدمات ارائه شده از آنها به هیچ عنوان دانش
بنیان نبوده و جزء کاالها یا خدمات روتین میباشد اگر این کاالها یا
خدمات غیر دانش بنیان را توسط تجهیزات و فرآیندهایی که حائز
شرایط آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان باشد
تولید نمایند میتوانند گرید دانش بنیان صنعتی را دریافت کنند.

تعداد شرکتهای دانشبنیان به تفکیک سامانهای و غیرسامانهای
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وضعیت شرکتهای دانشبنیان بخش کشاورزی از نظر
زایشی و غیرزایشی:
شرکت دانشبنیان غیر زایشی (:)start-up
شرکتی است که توسط نیروهای خارج از یک واحد پژوهشی تاسیس
میگردد .این شرکت معموالً بر اساس فناوریها یا دانشهای فنی خارج
از واحد پژوهشی تاسیس میشود ،ولی سایر نیازهای آن از منابع دیگر
تامین میگردد.
از مجموع  661شرکت دانشبنیان بخش کشاورزی 164 ،شرکت توسط
محققان سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ایجاد شده است.
شرکت دانشبنیان زایشی ):(spin-off
شرکتی است که با استفاده از منابع یک واحد پژوهشی و بر مبنای
فناوری خلق شده در آن تشکیل میشود .دلیل اصلی تمایل واحدهای
پژوهشی به ایجاد این شرکتها ،تفکیک فعالیت تجاری پرسنل از
وظایف اصلی آنها یعنی پژوهش است .شرکت spin-offممکن است
خود از یک شرکت موجود منشعب شود.

هر شرکت دانش بنیان بایستی در ابتدا به صورت شرکت عادی (مسئولیت
محدود یا سهامی خاص یا …) از طریق طی مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت
شرکت ها به ثبت رسیده باشد .پس از آن شرکت درخواست خود را برای
دانش بنیان شدن در سامانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت
دانش بنیان تکمیل کرده و مدارک مورد نیاز را گردآوری و ارائه می نماید.
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گزارش

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی:

بخش کشاورزی
از نبود آموزش رنج میبرد
غفلت از آموزش های مهارتی ترویجی کشاورزان ،وضعیت آینده این بخش را نگران کننده کرده است .رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج
کشاورزی یکی از عوامل توسعه را آموزش مهارتی دانش آموختگان اعالم کرد و غفلت از آموزش های مهارتی را نگران کننده دانست.
رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی بر این باور است
که تقویت توان کشاورزان فعلی وظیفه حاکمیتی است؛ هرچند که
تالشهای چند برابری انجام شده و قابل دفاع است ،اما قابل قبول نیست؛
زیرا هرچقدر در بحث آموزش گام برداشته شود افزایش بهرهوری نیز
افزایش مییابد.
زند ادامه داد :به ازای هر ریال هزینه برای آموزش 20 ،برابر نتایج مثبت
به دست میآید.
او اظهار داشت :برای کارشناسان آموزشهای بلندمدت شروع کردهایم
که طبق برنامهریزی ،آنها باید حداقل بین سه تا شش ماه در عرصههای
بزرگ تولید و آموزش ببینند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در این زمینه همکاری جدی با معاونت
توسعه منابع انسانی و مرکز نوسازی داریم ،افزود :برای کسانی که حدود
یک تا دو سال بهعنوان کارشناس فعالیت میکنند ،پارسال و امسال در
برخی از استانها برنامه آموزشهای بلندمدت ارائه شده است؛ همچنین
برخی استانها که تاکنون در این زمینه «بیخیال بودند» را مجبور به
شروع آموزش میکنیم.
زند تأکید کرد :با توجه به تغییر شرایط ،روند موجود آموزش کنونی در
بخش کشاورزی پاسخگو نیست و باید هشت تا  10هزار نفر نیروی
جدیدی که در چند سال اخیر جذب شدهاند ،آینده  30ساله وزارت
جهاد کشاورزی را با ارتقای سطح معلومات و دانش خود تضمین کنند.

اسکندر زند در مراسم معرفی برترینهای آموزشهای مهارتی با اشاره به
این که موتورمحرکه برخی کشورهای پیشرفته دنیا همچون ژاپن،
آموزش و تقویت نیروی انسانی است ،توضیح داد که باید در دو بخش
سختافزاری و نرمافزاری آن را بهکار گیریم .درواقع در صورت داشتن
زیرساختهای الزم برای ارتقای توانمندیها ،به تحقیق ،ترویج و
آموزش نیازمندیم.
او با یادآوری اینکه در وضعیت کنونی کشاورزی ،یکی از اهداف اصلی
ما افزایش بهرهوری است و این مسئله با سرمایهگذاری و توسعه
زیرساختها صورت میگیرد ،گفت :راهکار دیگر بهرهوری ،دانشبنیان
کردن کشاورزی است که باید از مسیر آموزش عبور کند.
زند ادامه داد :رویکرد دولت دوازدهم در بخش کشاورزی «آبمحوری
به جای زمینمحوری ،کیفیت تولید به جای کمیت و توجه به پس از
تولید و تولید صادراتمحور» است که همه آنها بدون آموزش مؤثر
نخواهد بود.
او با بیان اینکه امروز کشاورزان بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحقیق،
آموزش و ترویج هستند ،افزود :برای کشاورزان آینده وظیفه حاکمیتی
ما «آموزشهای علمی کاربردی و فنی حرفهای» است؛ برای آن که
آینده کشاورزی کشور تضمین و سرمایهگذاریهای اثربخش و کارآمد
باشد ،باید عالوه بر زیرساختها ،سرمایهگذاری نیز انجام دهیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره رفع مشکل بیکاری این بخش نیز
گفت :ساالنه حدود  30تا  35هزار دانشجو در مقاطع ،رشتهها و
گرایشهای مختلف به مراکز آموزش عالی و فنی حرفهای و علمی
کاربردی اعالم نیاز میکنیم که اگر این روند ادامه یابد ،در آینده
میتوانیم بیکاری دانشآموختگان در بخش کشاورزی تا حدودی
مدیریت میشود.
زند با بیان اینکه در حوزه حاکمیتی با وزارت آموزشوپرورش در زمینه
کار و دانش و فنی حرفهای همکاری داریم ،افزود :در حال حاضر حدود
 20تا  25هزار دانشآموز در رشته کشاورزی در  108هنرستان کشور
تحصیل میکنند که این تعداد باید افزایش یابد.
به گفته او ،یکی از بخشهایی که به کشاورزان و مسئوالن آینده کمک
میکند «توسعه هنرستانهای فنی حرفهای در رشتههای کشاورزی» است.

موتورمحرکه برخی کشورهای پیشرفته
دنیا آموزش و تقویت نیروی انسانی
است که باید در دو بخش سختافزاری

و نرمافزاری آن را بهکار گیریم
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معرفی کتاب
توسط انتشارات سازمان منتشر شد:

کتاب
راهنمای تشخیص و
ارائه نظریه کارشناسی
با عنایت به ضرورت آشنایی با مبانی و مفاهیم حقوقی و فرآیند گردش کار پرونده ها و قرار گرفتن در سیستم قضایی کشور ،نحوه گزارش نویسی و تاثیر گزارش
سالم بر روند دادرسی ،کتاب "راهنمای تشخیص و ارایه نظریه کارشناسی شامل ارزیابی ،تامین دلیل و برآورد خسارت" تالیف مهندس غالمرضا تقوی (کارشناس
ارشد باغبانی و کارشناس رسمی دادگستری) با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ،ویژه کارشناسان رسمی رشته های کشاورزی ،منابع
طبیعی و محیط زیست نگاشته شده و توسط انتشارات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شده است.
به گزارش واحد انتشارات سازمان مرکزی ،کتاب مذکور مشتمل بر  7فصل بوده که در  6فصل اول آن راجع به موضوعات مختلف ،شامل نقش کارشناسان در
روند دادرسی ،تشخیص و ارزیابی زراعی ،اصول گزارش نویسی ،مکاتبات ،قوانین آیین نامه های دادرسی ،لغات و اصطالحات حقوقی بحث گردیده است .بنا بر
این گزارش ،در فصل پایانی کتاب (فصل  ،)7نمونه سواالت آزمون متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گرایش شیالت و آبزیان ،صنایع تکمیلی و تبدیلی محصوالت کشاورزی ،آب و آبیاری و زهکشی ،دامپروری ،منابع طبیعی ،محیط زیست و ماشین های کشاورزی
به همراه کلید سواالت آورده شده است .در حال حاضر کتاب مذکور با تعداد صفحات  239صفحه و با قیمت  20000تومان برای اولین بار در سال  1396به چاپ
رسیده است .امید است مطالعه این کتاب ارزشمند ،بتواند گامی مؤثر در جهت افزایش دانش فنی کارشناسان قوه قضاییه و جلوگیری از اطاعه دادرسی و تأمین
حقوق مراجعین بردارد .عالقمندان می توانند برای تهیه کتاب مذکور با واحد انتشارات سازمان مرکزی از طریق شماره تلفن و تلگرام  09904806559و یا آدرس
الکترونیکی  publications@iaeo.orgتماس حاصل نمایند.

مجموعه اطالعات کارشناسان رسمی

کتاب مجموعه اطالعات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی کشور به همت معاونت آموزشی و فنی سازمان مرکزی به همراه
آخرین تغییرات به صورت چهار رنگ در صفحات گالسه و جلد گالینگور
تدوین و توسط انتشارات سازمان منتشر شده است .این کتاب مشتمل بر عکس،
مشخصات فردی و تحصیلی و اطالعات تماس کلیه کارشناسان رسمی سازمان
(هشت دوره) در هشت گرایش مختلف بوده و با توجه به تفکیک و طبقهبندی
استانی و نوع گرایش دسترسی به اطالعات کارشناسان رسمی سازمان را تسهیل
می نماید .عالقمندان می توانند برای تهیه کتاب مذکور با واحد انتشارات سازمان
مرکزی از طریق شماره تلفن و تلگرام  09904806559و یا آدرس الکترونیکی
 publications@iaeo.orgتماس حاصل نمایند.

راهنمای آموزشی کشاورزی ارگانیک

با توجه به ضرورت توسعه کشاورزی ارگانیک ،یکی از گامهای مهم آن آموزش این نوع سیستم
کشاورزی برای کشاورزان ،تولیدکنندگان و بهره برداران می باشد .از این رو کمبود منابع آموزشی
در زمینه کشاورزی ارگانیک که پاسخگوی نیازهای اهل فن در این زمینه باشد ،همواره یکی از
حسرت های ممتدی بوده است که ما را به ترجمه مجموعه حاضر ترغیب نمود.
کتاب حاضر (چاپ سوم) مشتمل بر هشت فصل شامل؛ مقدمه ،اصول کشاورزی ارگانیک،
حاصلخیزی خاک ،تغذیه گیاه ،مدیریت آفات ،بیماریها و علفهای هرز،
دامپروری ،اقتصاد مزرعه و پیوست می باشد.

عالقمندان می توانند برای تهیه کتاب مذکور با واحد انتشارات سازمان مرکزی از طریق شماره تلفن
و تلگرام  09904806559و یا آدرس الکترونیکی  publications@iaeo.orgتماس حاصل
نمایند.
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رویدادهای استانی

دیدار اعضای شورای نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان با مجمع نمایندگان مجلس
شورای اسالمی استان
دیدار اعضای شورا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
خراسان جنوبی با مجمع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای
اسالمی مورخ  97/02/10درمحل سالن جلسات دیوان محاسبات استان
برگزار شد .در ابتدا آقای مهندس جاده گی ریاست محترم سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن معرفی وتشریح
اهداف و وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی،
گزارش مبسوطی از عملکرد سازمان ارائه دادند .سپس اعضای شورا
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خواهان کمک و پیگیری
موارد مشروح ذیل شدند:
 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
مجلس محترم شورای اسالمی اجرایی گردد.
 بند الف ماده ( )26قانون برگزاری مناقصات محدود ،رتبه سازمان  با توجه به خشکسالیهای بیست ساله وعدم تمکین مالی بهرهبرداران،
تولیدکنندگان و کارشناسان عضو سازمان ردیف اعتباری سنوات قبل
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مالک عمل قرارگیرد.
جهت کمک به اشخاص فوق الذکر احیاء و ابالغ گردد.
 تعرفه های صدور پروانه ها باتوجه به عدم بازنگری طی چهارسال
گذشته ازطریق وزارت جهاد کشاورزی بازبینی و ابالغ پیگیری شود  .نمایندگان به اتفاق پیگیری موضوعات فوق را مدنظر قرار خواهند داد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی:

واگذاری بخشی از وظایف صدور گواهی مستثنیات
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
آذربایجان شرقی گفت :در راستای واگذاری امور تصدی گری به
بخش غیر دولتی و اصالح بهبود فرایند های انجام کار و به منظور
فراهم آوردن زمینه های مشارکت بیشتر بخش غیر دولتی به استناد
قوانین مدیریت خدمات کشوری و افزایش بهره وری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی ،واگذاری بخشی از وظایف صدور گواهی
مستثنیات به مرحله اجرا در می آید.
وی افزود :این واگذاری به منظور اصالح و بهبود فرآیندهای انجام
کار ،تسهیل در امور مربوط به صدور گواهی مستثنیات ،بهره گیری از
ظرفیت های سازمان نظام مهندسی ،فراهم ساختن زمینه اشتغال دانش
آموختگان رشته های مرتبط کشاورزی به خصوص منابع طبیعی
صورت می گیرد .رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی منطقه سه کشور با اشاره به وظیفه سازمان در این فرآیند گفت:
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان درخواست های ارسالی از طریق دفاتر پیشخوان دولت را به شرکت ها و اعضای حقیقی دارای
صالحیت و رتبه بندی جهت بازدید کارشناسی ،تهیه نقشه و تکمیل فرم های مربوطه ارجاع می دهد و در مرحله نهایی اعالم نظر قطعی و صدور
گواهی مستثنیات از طریق اداره کل منابع طبیعی صورت می گیرد.
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در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز امضاء شد:

تفاهمنامه چهارجانبه برای اجرای قانون هوای
پاک در البرز
جهاد دانشگاهی استان البرز ،شرکت شهرکهای صنعتی البرز ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی البرز در راستای قانون هوای پاک یک تفاهمنامه چهارجانبه امضا کردند.

به گزارش ایسنا منطقه البرز ،جهاد دانشگاهی استان البرز ،شرکت
شهرکهای صنعتی البرز ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان و
سازمان نظام مهندسی کشاورزی البرز به منظور امضای یک تفاهمنامه
چهار جانبه در راستای اجرایی شدن قانون هوای پاک به میزبانی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گرد هم آمدند.
دکتر سیدعلیاکبر هاشمیراد رییس جهاد دانشگاهی استان البرز ،در
این مراسم با اشاره به ظرفیتهای جهاد دانشگاهی برای اجرای قانون
هوای پاک به صورت پایلوت در استان البرز گفت :جهاد دانشگاهی
هم در بخش آموزش و هم در بخش پژوهش و فرهنگی آمادگی
همراهی و همکاری در حوزه محیط زیست را دارد.
هاشمیراد با تاکید بر توان جهاد دانشگاهی برای انجام پژوهشهای
الزم در حوزه محیط زیست و هوای پاک تصریح کرد :جهاد
دانشگاهی عالوه بر ارتباط با قشر دانشجو و دانشگاهی با در اختیار
داشتن دو خبرگزاری ایسنا و ایکنا میتواند با جامعه نیز در ارتباط باشد
و به بازویی برای حفظ محیط زیست تبدیل شود .رئیس جهاد
دانشگاهی استان البرز خاطرنشان کرد :خبرگزاری ایکنا یک
خبرگزاری قرآنی است و هوای پاک و طبیعت نیز قطعا در بینش
اسالمی ما جای دارد ،ایسنا نیز یک خبرگزاری دانشجویی است و
میتواند در ارتباط با جامعه در خدمت این تفاهمنامه باشد.
وی اظهار کرد :جهاد دانشگاهی سعی کرده همواره در این امور
پیشقدم باشد؛ بنابراین تاکید ما بر این است که این تفاهمنامه با یک
برنامهریزی دقیق و تشکیل یک کارگروه عملی شود .هاشمیراد با بیان
اینکه کار فرهنگی به زمینهسازی در زمانی طوالنی نیاز دارد افزود:
بنابراین این کار باید با سعه صدر انجام شود؛ زیرا تا فرهنگسازی
نکنیم هوای پاکی هم نخواهیم داشت.
در ادامه فردین حکیمی ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با
اشاره به تفاهم چهارجانبهای که در راستای اجرای قانون هوای پاک
امروز منعقد شد نیز گفت :از اینکه چنین ظرفیت قانونی برای به کار
گرفتن دانشآموختگان محیط زیست که جزء بیکارترین گروهها در
بین دانشآموختگان هستند ایجاد شده خرسند هستیم.
حکیمی با بیان اینکه محیط زیست استان البرز شرایط خوبی ندارد،
افزود :شاید با امضای این تفاهمنامه و ورود دانشآموختگان محیط
زیست به بازار کار و شهرکهای صنعتی ،صدا و دغدغههای زیست
محیطی ما به گوش برسد .وی خاطرنشان کرد :وقتی یک دانشآموخته
محیط زیست در صنعت باشد حساسیتهای الزم را ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز خاطرنشان کرد :در حال حاضر
وضعیت شهرکهای صنعتی اشتهارد و نظرآباد اصال خوب نیست و
مدیران عامل به خود اجازه نمیدهند درصدی از هزینهها را در بخش
محیط زیست هزینه کنند ،اگر به این موضوع توجه نشود خسارت آن
به همه ما باز خواهد گشت.
نصراهلل شمسآذر رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان البرز نیز در این مراسم ضمن اشاره به حسن نیتی که در
این تفاهم چهارجانبه برای اجرای قانون هوای پاک وجود دارد گفت:
امیداوریم این تفاهم به یک سند اجرایی تبدیل شود؛ زیرا در کشور
تفاهمنامههای زیادی در حوزههای مختلف امضا میشود اما ممکن
است برخی آن نتیجه الزم را به دنبال نداشته باشد.
شمس آذر افزود :بنابراین با توجه به این تفاهم باید تالش کنیم از
ظرفیتهای موجود بهره برده و به نتایج خوبی برسیم .وی خاطرنشان
کرد :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز با
توجه به امکانات فنی ،محتوایی و زیرساختی باال آمادگی همکاری با
جهاد دانشگاهی برای برگزاری دورههای  MBAکشاورزی را دارد
و سرفصلهایی را نیز برای آن تدوین کرده است .گفتنی است مدت
این تفاهمنامه دو ساله است و قرار است بر اساس آن بین نهادهای
حاضر یافتههای علمی در راستای توسعه پایدار و حفظ منابع مبادله و
واحدهای با  50پرسنل به باال در این مدت کنترل و پایش شوند.
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در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس انجام می شود:

استانداردسازی محصوالت کشاورزی با همکاری سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و اداره کل استاندارد
در راستای جاری کردن موضوع استاندارد سازی در محصوالت
کشاورزی و توسعه بازار محصوالت گواهی شده استان و در ادامه
جلسات برگزار شده پیرو اجرائی کردن تفاهم نامه منعقد شده میان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان فارس و اداره کل استاندارد
استان ،جلسه ای مورخ  97 /3 /10در دفتر مدیر کل اداره کل استاندارد
استان فارس با حضور مهندس رئیسی ،رییس سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استان ،دکتر فرزانه ،مسئول دفتر استاندارد نظام
مهندسی ،مهندس رهنما ،مدیرکل استاندارد استان ،مهندس احمد دخت
و معاون اداره کل استاندارد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان در این جلسه گزارشی از مجموع فعالیت های صورت
گرفته در دفتر استاندارد سازمان نظام مهندسی کشاورزی فارس از جمله
برگزاری دو دوره آموزشی بازرسی و نمونه برداری از محصوالت
استاندارد و ارزیابی کیفی محصوالت کشاورزی ،ثبت شرکت
هلدینگ آزمون گستر برگ سبز با موضوع استاندارد سازی محصوالت
کشاورزی و صدور گواهی سالمت برای این محصوالت ،جمع آوری
بانک اطالعاتی از استانداردهای ملی تدوین شده ارائه گردید.

همچنین مقرر گردید برگزاری کارگاه های آموزشی با محوریت تولید
محصول استاندارد ادامه یافته و نیز جلساتی با هم اندیشی کارشناسان دو
طرف جهت تدوین استانداردهای الزم در زمینه تولید محصول استاندارد
تشکیل گردد.

در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان انجام شد:

امضای تفاهمنامه همکاری با امور اراضی سازمان
جهاد کشاورزی استان کردستان

در راستای اجرای اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر
برون سپاری بخشی از وظایف غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و ایجاد
فرصتهای جدید شغلی برای فارغ التحصیالن بخش کشاورزی عضو
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،مورخ  97/1/8در محل
سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان جلسه ای با
حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ،مدیریت امور اراضی،
مسئول گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان،
ریاست و معاون برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان کردستان و کارشناسان ذیربط برگزار گردید.
در این جلسه تفاهمنامه همکاری در خصوص ارائه خدمات فنی مهندسی
در دو بخش حفظ کاربری اراضی و واگذاری اراضی ملی شامل تشکیل
پرونده – اخذ استعالمات مربوطه – تهیه نقشه و بازدیدهای کارشناسی با
استفاده از ظرفیت اعضای دارای پروانه اشتغال و واجد شرایط به امضای
طرفین رسید.
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قوانین و مقررات

توسط هیأت وزیران تصویب شد:

اصالح میزان جرایم مندرج در مواد ( )12( ،)11( ،)10و ( )13اصالحی
قانون شکار و صید ،مصوب 1375
شماره/18046ت55065ها 1397/2/22
اصالح میزان جرایم مندرج در مواد ( )12( ،)11( ،)10و ()13
اصالحی قانون شکار و صید ،مصوب 1375
وزارت دادگستری ا وزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان
حفاظت محیط زیست ا سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه  1397/2/16به پیشنهاد شماره 25468
مورخ  1396/11/2وزارت دادگستری و به استناد ماده ( )28قانون
مجازات اسالمی ا مصوب 1392ا تصویب کرد:
میزان جرایم مندرج در مواد ( )12( ،)11( ،)10و ( )13صالحی
قانون شکار و صید ،مصوب  1375به شرح زیر اصالح میشود:

3ا مجازاتهای نقدی موضوع ماده ( )12از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
4ا مجازاتهای نقدی موضوع ماده ( )13از شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج
میلیون ریال
 5ا مجازاتهای نقدی تبصره ( )2ماده ( )13از شصت میلیون ریال تا یکصد و
بیست میلیون ریال
معاون اول رئیسجمهور ا اسحاق جهانگیری

1ا مجازاتهای نقدی موضوع ماده ( )10از سه میلیون ریال تا
پانزده میلیون ریال
2ا مجازاتهای نقدی موضوع ماده ( )11از بیست و دو میلیون و
پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال
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تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه
مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی
شماره/18646ت55355ها مورخ 1397/2/23

تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی
و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی
وزارت امور خارجه ا وزارت امور اقتصادی و دارایی ا وزارت جهاد
کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه  1397/2/19به پیشنهاد شماره
 510/220/4840688مورخ  1397/2/9وزارت امور خارجه و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تصویب کرد:
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به ترتیب به
عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی تعیین می شوند.
معاون اول رئیس جمهور ا اسحاق جهانگیری

تعیین نصاب معامالت سال  1397موضوع ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره /18029ت55344ها مورخ  1397/02/22هیأت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه  1397/02/16به پیشنهاد شماره  9328/56مورخ  1397/02/03وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ( )1ماده ( )3قانون
برگزاری مناقصات -مصوب  -1383و ماده ( )42قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (- )2مصوب  -1393تصویب کرد:
الف -نصاب معامالت موضوع ماده ( )3قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می گردد:
 -1معامالت کوچک :معامالتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون ( )250.000.000ریال باشد.
 -2معامالت متوسط :معامالتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معامالت کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ( )2.500.000.000ریال تجاوز نکند.
 -3معامالت بزرگ :معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ( )2.500.000.000ریال باشد.
ب -نصاب معامالت موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ،تسری می یابد.
اسحاق جهانگیری -معاون اول رییس جمهور
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شورای اقتصاد تصویب کرد:

اصالح مصوبه موضوع قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصالح مصوبه موضوع قیمت خرید
تضمینی محصوالت زراعی ،برگ سبز چای و پیلهتر ابریشم برای سال
 1397و محصوالت باغی برای سال  1396ابالغ شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،مصوبه شورای
اقتصاد در خصوص اصالح مصوبه موضوع قیمت خرید تضمینی
محصوالت زراعی ،برگ سبز چای و پیلهتر ابریشم برای سال  1397و
محصوالت باغی برای سال  ،"1396در جلسه مورخ  1397/03/07شورای
اقتصاد تصویب و با شماره  128825مورخ  1397/03/20توسط رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ گردید.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
شورای اقتصاد در جلسه مورخ  1397/3/7درخواستهای شماره
 17883/020مورخ  1396/7/19و  2013/020مورخ  1397/2/8وزارت
جهاد کشاورزی در مورد اصالح مصوبه شماره  45523مورخ 1397/2/5
شورای اقتصاد موضوع قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی ،برگ
سبز چای و پیلهتر ابریشم برای سال  1397و محصوالت باغی برای سال
 1396را به استناد ماده ( )36قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت ( )2بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

 -1در توضیحات ردیف  6جدول شماره ( )1مصوبه مذکور درصد
عیار برای چغندرقند پاییزه از  16درصد به  15درصد تغییر مییابد.
نحوه محاسبه قیمت خرید چغندرقند پاییزه برای عیارهای مختلف ،بر
اساس فرمول مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی
کارخانههای قند و شرک ایران تعیین میشود.
 -2متن ذیل در انتهای جدول شماره یک مصوبه فوقالذکر اضافه
میشود.
«در قبال تحویل هر تن چغندرقند  20کیلوگرم تفاله خشک (به نرخ
هر کیلوگرم  1200ریال برای چغندر قند بهاره و  1000ریال برای
چغندرقند پاییزه) و  2کیلوگرم قند یا شکر (به نرخ هر کیلوگرم 7500
ریال برای چغندر قند بهاره و  6500ریال برای چغندر قند پاییزه) به
عنوان جایزه تحویل میشود .به ازای هر کیلوگرم چغندرقند مبلغ 410
ریال هزینه حمل در سقف قیمت ابالغی منظور شده است.
«اصالحات فوق از طریق بهبود بهرهوری کارخانجات ،نباید سبب
افزایش قیمت مصرفکنندگان و ایجاد بار مالی برای دولت شود».
 -سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.

امهال تسهیالت کشاورزان خسارتدیده ناشی از حوادث غیرمترقبه استان آذربایجان شرقی
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص امهال تسهیالت کشاورزان خسارتدیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و خسارتدیدگان زلزله استان آذربایجان شرقی و تأمین
سود و جرایم دیرکرد آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،تصویبنامه مصوب جلسه مورخ  1397/03/20هیأت وزیران در خصوص "امهال تسهیالت کشاورزان
خسارتدیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و خسارتدیدگان زلزله استان آذربایجان شرقی و تأمین سود و جرایم دیرکرد آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور"،
طی نامه شماره  33974در تاریخ  1397/03/22توسط معاون اول رییس جمهور ابالغ گردید .براساس این تصویبنامه ،اصل تسهیالت اخذ شده (قبل از زلزله)
کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و خسارت دیدگان ناشی از زلزله منطقه ارسباران (شهرستان های ورزقان ،اهر و هریس) در استان آذربایجان
شرقی مدت دو سال امهال می گردد و بر اساس اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سود و جرایم دیرکرد آن نیز از محل منابع ماده ( )12قانون تشکیل
سازمان مدیریت بحران کشور ،موضوع بند (م) ماده ( )28قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( - )2مصوب  -1393توسط سازمان
برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی تأمین می گردد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.
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کشاورزی شهری را بیشتر بشناسیم
سعید برهانی

کشاورزی شهری با نام التین Urban
agricultureرا به طور خالصه می توان
پرورش گیاهان و جانوران در داخل و اطراف
شهرها تعریف کرد.کشاورزی شهری فقط به
پرورش گیاهان خوراکی و غیر خوراکی مورد
نیاز محدود نمیشود بلکه در پرورش دام و طیور،
پرورش قارچ و… نیز در این حوزه تعریف
میشود .براساس تعریف  FAOدرک صحیح از
کشاورزی شهری این گونه است که تنوع
فعالیت های کشاورزی و خانگی منجر به امنیت
غذایی و ایجاد در آمد شود.
تولیدات کشاورزی مستمر شهری در مقایسه با
کشاورزی روستایی می تواند قابل توجه باشد.
همچنین به دلیل کمیاب بودن منابع اب و زمین در
شهر ،کشاورزی شهری فقط بخشی از منابعی را
به کار می گیرد که در کشاورزی روستایی
استفاده می شود .از طرف دیگر می تواند بخشی

از زایدات جامد و مایع شهری را جذب
کند که به کاهش هزینه و مشکالت
مدیریت زباله در شهر می انجامد .هدف
کلی کشاورزی شهری احترام به پتانسیل
زندگی سالم ،و طبیعت در شهر است و
برای رسیدن به این منظور سه هدف دنبال
می شود :بهبود و حفاظت ساختار
اکولوژیک سرزمین  ،استحکام روح و
مکان فرهنگی و تاریخی با بازآفرینی
اجتماع و مشارکت اجتماعی ،اقتصاد
شهری .رشد بیش از حد و سریع شهرها
باعث شده است که کشاورزان شهری،
موفقتر از کشاورزان روستایی شوند .از
طرفی ،کشاورزان شهری در
سیستمهای نوین ،سرمایهگذاری میکنند
تا با طرحهای کوچک خود ،سودهای
فراوان داشته باشند.به دلیل ناتوانی و یا
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بیمیلی شهرها در تکیه به منابع غذایی
وارداتی ،مسووالن شهرها ،مواد غذایی مورد نیاز
را به گونهای جدید تامین میکنند .بنا به گزارش
سازمان ملل متحد ،حدود 15درصد محصوالت
غذایی جهان ،در مناطق شهری تولید میشود و
این مقدار رو به رشد است.
تاریخجه کشاورزی شهری:
در حالی که از کشاورزی شهری به عنوان یک
موج جدید نام برده می شود ،اما چندان موضوع
جدیدی را برای بشر مطرح نکرده است .جوامع
باستانی مانند مصر و ماچو پیچو دارای سیستمی
بودند که آب را تصفیه کرده و در گلدانهای
سبزیجات مورد استفاده قرار می داده است .اگر
چند هزار سال به جلوتر بیایید ،باغهای اختصاصی
آلمان در قرن  19را مشاهده خواهید کرد که
فضاهایی را برای شهروندان در نظر گرفتند تا مواد
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غذایی خود را در آن تولید کنند .در قرن بیستم،
ساکنان ایالت متحده عربی و کانادا باغهایی را
برای کمک به از بین بردن عوامل استرس زا در
صنعت کشاورزی طی جنگهای جهانی اول و دوم
ارائه کردند.
با در نظر گرفتن تاریخچه طوالنی کشاورزی
شهری ،متوجه می شوید که هدف از ایجاد آن،
داشتن آزادی برای تولید میوه ،سبزیجات ،تخم
مرغ ،شیر و حتی گوشت برای افراد خانواده و
تولید آنها مانند روستاهای امروزی است .با این
حال یکی از اهداف اررزشمند هر شهر تنها دادن
اجازه برای این امر نیست ،بلکه هدف این است
که از شهروندان بخواهند تا جایی که امکان دارد
بخش بزرگی از مواد خوراکی خود را خودشان
پرورش دهد .این مطلب به بیان فواید کشاورزی
شهری می پردازد و نقش آن را در شکل گیری
پایداری در شهر نشان می دهد.
کشاورزی شهری در ایران:
متأسفانه در حوزهی کشاورزی شهری از طرف
واحدهای پژوهشی و اجرایی کشورمان اقدام
خاصی صورت نگرفته است در حالی در یکی از
شهرهای آمریکا بیش از  80درصد از فضای سبز
شهری به کشاورزی شهری اختصاص یافته است.
در لندن برای کاهش هزینههای حملونقل و تولید
محصوالت تازه ،پناهگاههایی وجود دارد که
کشتگیاه در آن با استفاده از نور مصنوعی انجام
شده و این مهم موجب رونق کشاورزی شهری
میشود.
در کشور ما هزینههای بسیاری بابت تصفیهی آب
پرداخت میشود و بخشی از فضای سبز شهری نیز
با آب حاصل از تصفیهی فاضالبها آبیاری
میشود .با توجه به این مهم میتوان با در نظر
گرفتن بخشی از فضای سبز شهری در مناطق فاقد
آلودگی بحرانی هوا و رعایت تولید کیفی محصول
به پرورش گیاهان خوراکی و دارویی پرداخت.
نکات مهم درباره کشاورزی شهری:
کشاورزی شهری در بستر شرایط بومی و
الزامات خاص هر منطقه شهری تعریف وتوجیه
میشود .نکته مهم این است که مقصود از
کشاورزی در شهر ،زراعت وکشت و کار به
معنای عمومی آن نیست .تولید محصوالت
کشاورزی اساسی نظیر گندم ،برنج و غالت
نیازمند شرایط کشاورزی حرفهای وتوسعه یافته
برای تأمین نیازهای ملی و در مقیاس کالن است.

مقصود از ایجاد کشاورزی در شهر،
کاشت و تولید محصوالت خرد غذایی
با روشهای آسان و با حداقل امکانات
میباشد .تولید سبزیجات ،صیفیجات و
برخی میوههای بومی در مناطق مسکونی
شهری نه تنها محتمل و انجام شدنی
است ،بلکه بنا به ضرورتهای توسعه
شهری ،امری سودمند و ضروری تلقی
میشود.
با برقراری پیوند بین کشاورزی و
اکوسیستم شهری ،ساکنان شهری نیروی
کار محسوب می شوند و از منابع
معمولی شهر مثل زباله ارگانیک به
عنوان کود و از فاضالب شهری برای
آبیاری استفاده می شود ،ارتباط مستقیم
با مصرف کنندگان شهری وجود دارد،
اثرات مستقیمی (مثبت یا منفی) بر روی
محیط زیست شهری به جا گذاشته می
شود ،کشاورزی بخشی از سیستم غذایی
شهری می شود ،رقابت برای زمین و
سایر توابع شهری صورت می گیرد،
سیاست گذاری ها و برنامه های شهری
اثر خود را به جا می گذارند.
خاورمیااانه دارای باالترین نرخهای
شهرنشیاانی در بین کشااورهای در
حااال توسعه میباشد و درصد زیادی از
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جمعیت در منظومههای شهری کوچک و بزرگ
زندگی میکنند .این به آن معناست که نقش
کشاورزی شهری در این ناحیه نسبت به نواحی
دیگر چشمگیرتر است .نوع محصوالت کشاورزی
در شهرهای خاورمیانه بیشتر تحت تأثیر آب
وهوای گرم وخشک این منطقه قرار دارند .این
محصوالت برای کشت فشرده در زمینهای
محدود مناسب میباشند ونسبت به آلودگی ناشی
از خاک ،آب یا هوا حساسیت کمتری نشان می-
دهند.
مزایای بکارگیری کشاورزی شهری
تولید پایدار مواد غذایی :در جهان امروز
امنیت غذایی بهعنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه
برنامههای دولتها قرار گرفته است .بدون شک
بهمنظور نیل به امنیت غذایی عالوه بر اتخاذ
سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی
باید سیاستگذاری جهانی به گونهای باشد که
تمامی عوامل تأثیرگذار را به شکل همزمان و در
تعامل با تمامی کشورها تحلیل و بررسی نماید.
فائو یکی از راههای مؤثر در واکنش به افزایش
جمعیت شهرنشینان بهویژه در کشورهای در حال
توسعه را کشاورزی شهری میداند .براساس
برنامهای که تحت عنوان غذا برای شهرنشینان
توسط فائو اجرا میشود ،به شهروندان کمک شده
تا در تولید غذا و تغذیه خود و سایرین مشارکت
داشته باشند .بخااش عمدهای از این برنامهها شامل
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استفاده از اراضی و محیطهای سبز شهری در
تولید میوهها و سبزیجات در فضاهای آپارتمان
است.
شهروندان جامعه میتوانند از فضای اختصاص
داده شده به کشاورزی شهری سود ببرند.
ابتکاراتی نظیر باغهای عمودی ،جامعه را برای
رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی شهری با
تأمین دسترسی تمامی شهروندان به غذاهای
مغذی بهدست آمده از کشاورزی شهری
کمک می کند.
بهبود کیفیت هوا
درصورتیکه کشاورزی شهری بهصورت
مناسبی برنامهریزی و با طراحیهای شهری
یکپارچه شده باشد ،میتواند آرامش شهروندان
را فراهم کند.
فضاهای سبز اطراف بلوکهای آپارتمانی و
خانهها ،به بهبود شرایط آب و هوایی کمک
میکند ،چراکه فضاهای سبز میتواند رطوبت
را افزایش داده ،دمای هوا را بکاهد و رایحه
مطبوعی را در شهر ایجاد کند؛ گرد و خاکها
و گازهای ناشی از هوای آلوده را از طریق
شاخ و برگ گیاهان و درختان جذب کند؛
سرعت باد را شکسته و حائل تشعشعات
خورشیدی شده و سایه ایجاد کند.
عالوهبر اینکه بامهای سبز یا روف گاردن
دمای داخل و خارج را خنکتر نگه میدارد،
دارای منافع غیرمستقیم بهبود کیفیت هوا نیز
میباشد.
کاهش تقاضای انرژی میتواند منجربه
سوزاندن ذغالسنگ کمتر در نیروگاههای
تولید انرژی و در نتیجه تصاعد مواد شیمیایی
کمتر در هوا شود .کاهش تصاعد مواد شیمیایی
نیز سبب کاهش دود میشود.
مطالعهای نشان داده است که با پوشش  6%بام-
های سبز ،ساالنه  56/1مگاتن کاهش تصاعد
گازهای گلخانه ای به طور مستقیم از
ساختمانها و  62/0مگاتن بطور غیرمسقیم از
کاهش اثرات جزیره گرمایی خواهیم
داشت.کشاورزی شهری همچنین باعث
بهبود کیفیت هوا از طریق حذف آالیندههای
هوا نظیر مواد شیمیایی و مواد آلرژیزا نظیر
گردهها میشود.

مزایای اجتماعی:
هیچ شکی نیست که کشاورزی یک تفریح است .اگر از هر کودکی که در یک مزرعه
خانوادگی در حال بزرگ شدن است سوال کنید ،متوجه می شوید چیزی نمی تواند به زندگی
او که با آب و هوا ،خاک و جانورانی که در مراحل کشاورزی نقش دارند ،ضربه بزند .با وجود
اینکه ایجاد مزرعه های بزرگ مقیاس درون شهر قابل دفاع نیستند ولی حتی یک باغچه
کوچک و پرورش گیاهان تاثیر خوبی بر روحیه افراد می گذارد .زمانی که تالشها در ارتباط با
عناصر طبیعی باشد ،همه افراد دخیل ،احساس مثبت آن را دریافت می کنند.
در کنار مشارکتهای اجتماعی برای کاشت و برداشت گیاهان ،اگر این محصوالت برای فروش
به مراکز درون شهری یا فروشگاههای بزرگ منتقل شوند ،فرصتهایی برای بهره گیری از سایر
مزایای اجتماعی نیز ایجاد می کنند .در برخی از شهرها ممکن است در ادامه روند پرورش
گیاهان داد و ستد محصوالت آنها با افراد دیگر نیز صورت بگیرد .به عنوان مثال خانواده ای که
سبزیجات ساالد را پرورش می دهد ،می تواند این محصوالت را با تخم مرغهای تولید شده در
خانواده دیگر مبادله کند .در این صورت روابط اجتماعی سالم نیز شکل می گیرد.
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بیوتروریسم ،تهدیدی جدی برای کشاورزی
از مین تا میوه

ایانا-کشاورزی :بعد از  34سال تحقیق و بررسی در زمینه بیوتروریسم و مواد و محصوالت گسترشدهندهی این پدیده وقتی میخواهیم به ریشهیابی
این موضوع بپردازیم به این نکته میرسیم که عوامل ایجادکنندهی بیوتروریسم میخواهند منابعغذایی جهان را کنترل کنند ،منابعغذایی در حال
حاضر به یک سالح تبدیل شده و دو عامل آب و غذا نقش اصلی را در این جنگ زیستی بازی میکنند .زمانی جنگها در سراسر جهان به حدی
علنی بود که هیتلر یک روز هوس میکرد میلیونها انسان را از روی کرهی زمین محو کند یا کشوری بر سر خصومتی قدیمی یا جدید ،هر موقع
میخواست به هرکجا دوست داشت لشکر میکشید .اما این روزها به نظر میرسد از پس تغییرات آنچنانی در تمامی ابعاد و اشکال زندگی؛
جنگها نیز به فراخور نیاز و پیشرفت زمانه ،پیشرفت کرده است .این پیشرفت تا جایی پیش رفته که ،سالح دشمن به جای مین و موشک گاه از میوه
و نان سر سفره و گاه سر از عطر و کرم آرایشی سر در میآورد .جنگهای اینچنینی که امروزه به بیوتروریسم شناخته میشوند و بیشتر به فیلمهای
جنایی و تخیلی شبیهاند تا یک جنگ واقعی!
بیوتروریسم اختراع تاتار
بیوتروریسم که طبق تعریف پلیس بینالملل به
منتشرکردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف
کشتن یا آسیب رساندن به انسانها ،حیوانات و
گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور
وحشتآفرینی ،تهدید و وادار ساختن یک
دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا
برآورده کردن خواستههای سیاسی یا اجتماعی
است ،گفته میشود.
البته ناگفته نماند ،که بیوتروریسم به معنای
امروزی پدیدهای جدید است ،اما در طول تاریخ
از این پدیده به اشکال مختلفی در کتابها یاد
شده است .استفاده از سالح بیولوژیکی در طول
تاریخ دیده شده است که مهمترین حادثهی
بهوقوع پیوسته نیز مربوط به قوم تاتار است که
در سال  1346میالدی در شهر کافا با پرتاب
کردن اجساد افراد مبتال به طاعون ،توانستند
مقاومت شهر را از بین ببرند.
اجساد طاعونی هزار سال پیش ،حاال به عوامل
بیماریزای دیگری تبدیل شدهاند که در مواد
غذایی ،انواع مواد کنسروشده ،میوههای قاچاق
و ...وجود دارند .ایران که یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان میوه در دنیاست با داشتن بیش
از2میلیون هکتار باغ و تولید سالیانه حدود20
میلیون تن میوه ،چندی است که گرفتار معضل
ورود میوههای خارجی قاچاق و تاثیر مهم این
محصوالت بر سرانهی ژنتیکی و همچنین
گسترش آفات و بیماریها در میان باغات و
مزارع کشور شدهاست.

مین میل می کنیم یا میوه؟!
میوههای قاچاق به گفتهی پرفسور علی کرمی رئیس پژوهشکدهی مجازی بیوتکنولوژی پزشکی،
یعنی ورود میوه از مبادی غیررسمی و غیرکنترل شده که برخالف محصوالتی که تحت یک
سری نظارتهای رسمی و کنترل شده وارد کشور میشوند ،تحت نظارت و بررسیهای قارچی،
ویروسی ،انگلی ،آفات ،حشرهشناسی و  ...قرار نمیگیرند .تأثیرمهم میوهها و محصوالت
کشاورزی قاچاق به حدی در پدیدهی بیوتروریسم اساسی است که در شاخه آگروتروریسم مورد
بررسی قرارمیگیرد .طی سالهای اخیر حمالت بیولوژیک ،بیوتروریسم و آگروتروریسم در
جهان به شدت افزایش یافته است تا جایی که به گفتهی پرفسور کرمی بعد از  34سال تحقیق و
بررسی در زمینه بیوتروریسم و مواد و محصوالت گسترش دهندهی این پدیده وقتی میخواهیم به
ریشهیابی این موضوع بپردازیم به این نکته میرسیم که؛ عوامل ایجادکنندهی بیوتروریسم
میخواهند منابعغذایی جهان را کنترل کنند ،منابعغذایی در حال حاضر به یک سالح تبدیل شده
و دو عامل آب و غذا نقش اصلی را در این جنگ زیستی بازی میکنند .به تعبیری نان و برنج
سرسفره مانند مین و موشک عمل می کنند و باید گفت اگر ورود میوههای قاچاق و محصوالت
تراریخته کنترل نشود به نظر میرسد که داریم به جای میوه ،مین میل میکنیم!
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رئیس پژوهشکدهی مجازی بیوتکنولوژی پزشکی
در ادامه میوههای قاچاق را مصداق بارز
بیوتروریسم میخواند و میگوید« :این میوهها
میتوانند آلوده به آفت ،ویروس و ...باشند ،در
سالهای اخیر ورود آفات توسط میوهها و
محصوالت قاچاق به شدت افزایش یافته و باعث
شده خسارتهای جبرانناپذیری متوجه باغات و
گونههای درختی و زراعی کشور شود به عنوان
مثال در سالهای گذشته زیتون به علت ورود
آفت از طریق همین میوهها آلوده شد و
خسارتهای هنگفتی را به این محصول وارد
کرد .عدم مدیریت و نظارت کارآمد و نبود
آگاهی بین مردم ،راه را برای بیوتروریسم باز
میکند عالوه بر میوه ،بذر تراریخته نیز وقتی به
شکل غیرقانونی وارد کشور شود ،میتواند
مشکالتی را با خود همراه کند ،چرا که نظارت و
کنترل کم است.
اگر بذری به ناخواسته و غیرعمد به کشور آورده
و در مزارع کاشته شود باعث انتقال ژن و
دستورزی ژنتیکی میشود .قانون حق کشت
محصوالت تراریخته را نمیدهد ،اما وقتی میوه یا
بذری از راه قاچاق وارد میشود از دید کنترل
خارج و از دست قانون فرار میکند».
کرمی ادامه میدهد« :واردکننده میوه باید مجوز
واردات بگیرد و اعالم کند از چه کشوری قصد
واردکردن میوه را دارد ،کد5رقمی این
محصوالت نشان میدهد که این محصوالت
ارگانیک است یا تراریخته.
ممکن است واردکننده برای خرید محصوالت
ارزانتر و با استفاده از گواهینامههای قالبی
محصول را وارد کشور کند که این بحث دیگری
است اما در حال حاضر صدها هزار تن ذرت
تراریخته برای خوراک دام و نه برای استفادهی
انسانی به کشور وارد میشود ،اما ممکن است
وقتی واردکننده ذرت را آورد آن را به طریقی
وارد بازار کند و برای تغذیه انسان هم بفروشد که
کنترل این مسٔله هم سخت است ولی باید این
را هم اعتراف کنیم که مراکز نظارتی ما ضعیف
هستند .کمرگ باید بهتر عمل کند اگر شخصی از
افریقا با خود میوه بیاورد و دانه آن را دوربریزد
اگر میوه آلوده به ویروس باشد محصوالت
کشاورزی تاثیر جدی میگیرند بسیاری از این
اعمال طبیعی و غیرعمدی هستند ولی مراکز
نظارتی باید کنترل بیشتری داشته باشند و
حساسیت باالتری به خرج بدهند .یکی از راهها
برای دور ماندن از تبعات آفات و سموم روی
آوردن به محصوالت ارگانیک است».

ارگانیک سر سفرهها نمی آید
باید این را قبول کنیم که محصوالت ارگانیک به علت قیمت باالیشان خیلی مهمان سفرههای
مردم نمیشوند ،کرمی در باره علت قیمت باالی محصوالت ارگانیک توضیح میدهد« :یارانه
زیادی برای واردات سموم کشاورزی پرداخت میشود ولی از تولید محصوالت ارگانیک
حمایت چندانی صورت نمیگیرد .کشاورز ارگانیککار بهخاطر خرید نهادههای گران قیمت
محصوالت ارگانیک مجبور میشود محصوالتش را با قیمت باالتری عرضه کند که درواقع
هدف توطئهی تراریخته هم همین است که باعث شود محصول ارگانیک گران و محصول
شیمیایی و تراریخته ارزان شود مثال روغننباتی کیلویی4هزار تومان است و روغن کنجد
کیلویی34هزارتومان ،در این شرایط مردم کدام را میخرند؟ باید پذیرفت که مردم قدرت
خرید محصول ارگانیک را ندارند».
انگار خیلی دلمان برای جانمان نمیسوزد و هر روز داریم به جای تنقالت و میوه و ...مین و
موشک میل میکنیم! محصوالتی که بدون نظارتهای کیفی و بهصورت قاچاق وارد میشوند
و ما دانسته و ندانسته ،مشتری آنها میشویم تا قربانی آفات و سمومی باشیم که محصوالت
قاچاق سر سفرههایمان میآورند.
از این رو سالحهای میکروبی ،چه در عرصه جنگی و چه در عرصه تروریستی ،وسیلهای بسیار
مطلوب برای دشمنان شده است .توان تولید باال ،نگهداری راحت ،قابلیت انتشار ،قابلیت
مصونسازی نیروی خودی ،قابلیت تکثیر برای عوامل میکروبی زنده ،دشواری بسیار در ردیابی
فرد یا افراد متخاصم ،گستردگی عملکرد از انسان تا دام و محصوالت کشاورزی و بسیار
محسنات دیگر ،موجب شده تشکلهای تروریستی به این فنآوری جدید بشدت کشش یابند
بدون آنکه بتوان گناهی را متوجه آنها نمود.
مدیران نظامی و انتظامی کشور بایستی در قبال تهدیدات بیوتروریستی به چهار پرسش اصلی
پاسخ دهند :چه کسی ،چه وقت ،چطور و کجا اقدام به چنین حملهای میکند .دانستن پاسخ این
چهار پرسش کادر دفاعی را پیشاپیش در برابر تهدیدات آماده میسازد و کمک میکند تا
منافذ نفوذ بسته شوند.

محصوالت ارگانیک به علت قیمت باالیشان خیلی
مهمان سفرههای مردم نمیشوند
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تازه های کشاورزی

اثرات استفاده از بازدارنده های سنتز اتیلن
میوه ها و سبزی ها به شدت تحت تأثیر تنش های
محیطی هستند عدم رعایت نکات ساده علمی در
چیدمان ،جمع آوری و بارگیری آن ها ،یکی از عواملی
است که در کاهش عمر مفید میوه و سبزی و افزایش
ضایعات آنها بسیار مؤثر می باشد.

افزایش گاز اتیلن در محیط نگه داری میوه و سبزی سبب
ایجاد شرایط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها می شود .با
خنثی سازی و مهار گاز اتیلن به عنوان مهمترین عامل در
افزایش عمر ماندگاری میوه و سبزی و کاهش ضایعات آن می
توان گام بسیار مهمی در جهت افزایش راندمان عرضه میوه و
سبزی و توسعه صادرات این محصوالت برداشت .استفاده از
فناوری نگه داری میوه و سبزی در هوای تصفیه شده و عاری
از اتیلن و میکروارگانیسم ها ،اثرات چشم گیری را در کاهش
ضایعات میوه و سبزی در حین انبارداری و حمل و نقل آنها
ایجاد کرده است.
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ضرورت کنترل گاز اتیلن در انبار
جلوگیری از تولید اتیلن یا خارج ساختن آن از محیط
انبار ،نقش مهمی در جلوگیری از ضایعات پس از برداشت
محصوالت گیاهی دارد .مهمترین این روشها عبارتند از :جدا
کردن و دور نگه داشتن محصوالت آسیب دیده ،زخمی ،پوسیده و
یا در حال پیری ،از محصوالت سالم .این محصوالت اتیلن زیادی
تولید نموده و سبب پیری بافت سبزی و میوه می شوند .تهویه منظم
برای حذف اتیلن و به حداقل رساندن آن .استفاده از دمای پایین به
منظور کاهش حساسیت بافت محصول به اتیلن .حذف اتیلن به وسیله
برخی از مواد جاذب اتیلن ،مثل پرمنگنات پتاسیم و تترازین .استفاده
از انبار کم فشار به منظور کاهش غلظت اتیلن اتمسفر انبار و ممانعت
از تجمع اتیلن درون بافت محصول و استفاده از ترکیباتی که مانع
سنتز یا عمل اتیلن می شوند.

مایکوتوکسین حاصل از کپک میوه
پاتولین مایکوتوکسینی است که به وسیله گونه های مختلف از کپک ها تولید می شود .اکثر این
قارچ ها روی میوه های فاسد شده به ویژه سیب ،گالبی ،انگور و هلو رشد می کنند .استاندارد
جهانی حضور این ماده در آب سیب و سایر آب میوه ها در حدود  50ppbمی باشد .اندازه گیری
مقدار این مایکوتوکسین از این لحاظ مهم است که می تواند اثر سویی بر سالمتی داشته باشد .نتایج
تحقیقات نشان می دهد که خوشبختانه مقدار پاتولین در آب انگور ،هلو و سیب تولیدی در اکثر
کارخانه های تولیدی از مقدار مجاز آن پایین و حتی در برخی موارد خیلی ناچیز بود .با این حال به
نظر می رسد توجه به این موضوع برای حفظ سالمتی بیش از پیش ضروری است.

جدیدترین و موثرترین تکنیک برای استفاده از آّب شور در کشاورزی
تکنولوژی مغناطیسی جدیدترین و موثرترین
تکنیک برای استفاده از آّب شور در کشاورزی و
بهینه سازی آب های مصرفی به شمار می¬آید.
شوری خاک یکی از بزرگترین مشکالت کشاورزی است
و علت آن تراکم در منافذ و سیستم مویینه خاک است که
باعث کاهش شدید ظرفیت خاک میگردد .آبیاری با آب
شور نیز مشکل شوری خاک را مضاعف نموده ،تجمع
امالح در ریشه های مویین گیاهان و در نتیجه کاهش شدید
مواد غذیی مورد نیاز ،کندی رشد ،پژمردگی و در بسیاری
موارد مرگ گیاه را باعث می گردد ولی اگر بلورهای
نمک ،شکسته و به اجزای کوچکتر تبدیل شوند ذرات ریز
شده به آسانی وارد سلولهای ریشه و لوله های مویین می
شوند و عمل نمک زدایی از خاکهای شور به نسبت بیشتری
صورت گرفته و گیاهان ،بهتر می توانند مواد غذایی و
کودها را در طول دوره رشد خود جذب کنند.
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حسگرها و مصرف درست آب کشاورزی
فناوریهای نوین حسگر ،نویدبخش مصرف درست
آب کشاورزی ،کمک به حفاظت و نگهداری از
محصول و نیز افزایش راندمان تولید است.
در فناوری های جدید کنترل میزان آب خاک ،حجم آب
خاک یا توان ماتریس خاک اندازهگیری میشود که حاصل
نیروهای بین آب و ذرات خاک در برگیرنده آن است.
مزیت این حسگرها این است که آنها درست همان نیرویی
را اندازه میگیرند که گیاه برای کشیدن آب از خاک
صرف میکند.
حسگرهایی که توان ماتریس خاک را اندازه میگیرند در
همه انواع خاک کاربرد دارند زیرا نشان میدهند که به چه
آسانی یک گیاه آب را از خاک جذب میکند ،در صورتی
که حسگرهای حجمی تنها میزان آب موجود را نشان
میدهند نه تمام آبی که در دسترس گیاه است.

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا
برخی از میکروارگانیسمهای آزاد قادرند نیتروژن هوا را بصورت بیولوژیکی تثبیت کنند .این میکروارگانیسم ها در حدود  20گونه باکتری غیرفتوسنتتیک هوازی
و غیرهوازی و حدود  15گونه سیانوباکتری های فتوسنتتیک (جلبک سبز -آبی) را شامل میشوند .باکتری های آزاد غیرفتوسنتتیک وابسته مواد آلی خاک بعنوان
یک منبع غذایی میباشند در صورتی که باکتری های فتوسنتتیک ممکن است غذای خود را از طریق فتوسنتز تولید نمایند .فعالیت تثبیت نیتروژن باکتری های آزاد
زی ،غیرفتوسنتتیک ،هوازی بستگی زیادی به رطوبت ،اکسیژن و منابع غذایی آلی مناسب موجود در محیط دارد .باکتری های غیرهوازی (کالستریدیومها) در
مناطق علف زار و خاک های غرقاب و خاک هایی که با رطوبت و مواد آلی زیاد هستند ،غالب بوده ولی اکسیژن برای باکتری ها تقریبا محدود و کم میباشد.

شاخص استاندارد آلودگی هوا
شاخص ) Pollutant Standard Index (PSIاستانداردی
است که برای گزارش روزانه کیفیت هوا مورد استفاده قرار
میگیرد و معموالً از پنج آالینده منواکسیدکربن ،ازن،
دیاکسیدنیتروژن ،دیاکسید گوگرد و ذرات معلق استفاده
میگردد .با توجه به غلظت آالیندهها و استانداردهای
بهداشتی سازمان حفاظت محیط زیست امریکا ،EPA
غلظت آالیندهها به یک مقیاس عددی بین صفر تا پانصد
 PSIتبدیل میگردد .از سال  1999به بعد سازمان  EPAبه
جای شاخص  PSIبراى سنجش کیفیت هوا از معیارى به
نام "ضریب کیفیت هوا"  Air Quality Indexکه حساستر
و دقیق تر است استفاده میشود که بر حسب شدت
آلودگى از صفر تا  500درجهبندی می شود .این شاخص
عمدتا میزان ازن در سطح زمین و ذرات معلق را میسنجد،
اما ممکن است اندازه دیاکسید گوگرد و دیاکسید
نیتروژن هم در آن لحاظ شود AQI .باالتر از  100نشان
دهنده هواى ناسالم است.
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تکنولوژی سنسور در زمین و مزرعه
امروزه در کشورهای پیشرفته ،آیفون و آیپد در دست کشاورزان
حکم چنگک دارند و با استفاده از فناوری اینترنت اشیا ()IoT
اطالعات دقیقی نظیر آب و هوا ،شرایط رشد محصول ،کیفیت و
رطوبت خاک که قبال در دسترس نبود ،مشخص میشود.

بنابراین ،حتی شرکتهای سنتی مانند جان دیر  John Deerهم
پلتفرمها و ماشینهایی تولید کردند که قابلیت برقراری ارتباط با یکدیگر
دارند .آرابل  Arableاز دیگر استارتاپهای فعال در زمینهی
تکنوکشاورزی است که یک طیفسنج شش بانده به نام پالس پاد
 PulsePodتولید کرده است که از چهار طرف امواج را اندازهگیری
میکند .از اینرو ،این ابزار میتواند مشاهداتی چون جریانهای بارانی،
تگرگ ،سطح برگ ،آب مورد نیاز محصول ،تنشهای محیطی ،شرایط
آب و هوای نقطهای و حتی آلودگی هوا را اندازهگیری کند.
این دستگاه میتواند همواره توسط بلوتوث ،وایفای و اینترنت شبکه به
تلفن همراه متصل باشد .این دستگاه برای مقاصد امنیتی (رمزگذاری
نظامی) ،انعطافپذیری (رابط کاربری برای تبدیل دادهها به اطالعات
خروجی) و کنترل وضعیت اشتراکگذاری (چگونگی /زمان /داده)
استفاده میشود ضمن اینکه دید بیسابقهای از سراسر زمینهای زراعی

در اختیار قرار میدهد .آدام ولف سازندهی این دستگاه در توضیحات
خود میگوید:برای نخستین بار کشاورزان ما قادر هستند وضعیت
محصول را نسبت به شرایط آب و هوایی مدیریت کنند .از طرفی این
پردازندهها قادر هستند میزان بازدهی محصول آینده را تعیین کنند و به
این ترتیب کشاورزان میتوانند دید بهتری نسبت به بازار خود به دست
آورند .ضمن اینکه مواردی چون خشکسالی ،بحران غذایی ،میزان
استفاده از آب روستایی هم پیشبینی خواهد شد.

کشاورزی بیودینامیک
کشاورزی بیودینامیک روشی علمی و جدید از انواع کشاورزی
ارگانیک برای تولید پایدار محصوالت غذایی سالم براساس به
کارگیری تمامی نیروهای مؤثر و موجود در جهان هستی از
قبیل :کشت گیاهان همراه ،کمپوستها و آمیزه های
بیودینامیک ،کودهای آلی مایع ،عصاره های گیاهی و تأثیرات
کیهانی می باشد.

هدف اصلی در کشاورزی بیودینامیک برخورداری تمامی انسان ها از
زندگی ،محیط زیست و غذای سالم است.کشاورزی بیودینامیک
اصوالً اوّلین سیستم کشاورزی بود که در واکنش به کودهای تجارتی
و کشاورزی تخصّصی ظهور یافت ولیکن هنوز هم عموما برای
کشاورزان عمده و سیستم های آموزش عالی کشورها بخوبی شناخته
نشده است اگرچه نسبت دادن آن به کشاورزی ارگانیک باعث توجّه
افراد به آن می گردد .واژه بیودینامیک منتسب است به بکارگیری
انرژی هایی که در خلق و حفاظت زندگی تأثیر گذارند.
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مقاله علمی

اثرات غنیسازی دی اکسیدکربن بر روی صفات کیفی و
مورفولوژیکی چند نوع گل زینتی در شرایط گلخانهای
 ناصرنصراله زاده اصل ،کارشناس ارشد علوم باغبانی و مدرس دانشگاه

مقدمه
سودمندی غنیسازی دی اکسیدکربن در طی صد سال گذشته و استفاده از این ماده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران علوم کشاورزی
بوده است .در طی چند سال گذشته غنیسازی دی اکسیدکربن افزایش چشمگیری داشته که اصوالً به دلیل کشف اثرات مفید این ماده
بر روی گیاهان می باشد .غنیسازی دی اکسیدکربن سبب افزایش فتوسنتز خالص در گیاهان شده و بسیاری از این گیاهان از جمله
گلهای شاخه بریده ،گیاهان گلدانی ،سبزی ها و گیاهان جنگلی به غنیسازی دی اکسیدکربن پاسخ مثبت نشان داده و سبب افزایش
وزن خشک ،طول گیاه ،تعداد برگ ،سطح برگ ،عمر گل جانبی و شاخههای جانبی در آن ها شده است .در برخی از گیاهان زینتی به
ویژه در گلهای شاخه بریده غنیسازی دی اکسیدکربن سبب افزایش گل دهی میگردد .همچنین غلظتهای باالی دی اکسیدکربن
ریشهزایی را در قلمهها تحریک میکند .غلظتهای مناسب دی اکسیدکربن در محیط داخل گلخانه جهت رشد و عملکرد اکثر
محصوالت گلخانهای در حدود  900-700میکرومول بر مول توصیه شده است .غلظتهای باالتر از  1000میکرومول بر مول سبب
کاهش رشد و صدمه به برگ میشود .منابع تأمین دی اکسیدکربن مورد نیاز گیاهان در محیط گلخانه زیاد هستند ولی منبع سالم و بدون
آلودگی که عموماً برای محصوالت گلخانه ای توصیه می شود دی اکسیدکربن مایع است .غنیسازی دی اکسیدکربن در گلخانهها
میتواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید ،بهبود قدرت رشد و همچنین افزایش کیفیت گیاه استفاده شود.
واژههای کلیدی :دی اکسیدکربن ،صفات مورفولوژیکی ،غنیسازی ،گلخانه ،گلهای شاخه بریده
مقدمه
کربن یکی از عناصر ضروری جهت رشد گیاهان است .میزان کربن در
گیاهان بیشتر از سایر مواد غذایی است و تقریباً  40درصد مادهی خشک
گیاهان را تشکیل میدهد ( .)10اولین گزارش در رابطه با غنیسازی دی
اکسیدکربن در گلخانه مربوط به سال 1897بود که توسط کود دامی
انجام میشد ( .)8دی اکسیدکربن یکی از مواد خام برای فرایند فتوسنتز
میباشد که اثرات زیادی بر روی رشد و نمو گیاهان دارد .غلظت دی
اکسیدکربن در اتمسفر حدود  380میکرومول بر مول بوده که این مقدار
پایینتر از غلظت بهینه جهت فرایند فتوسنتز در گیاهان می باشد به ویژه
در مورد گیاهان زینتی که در محیط گلخانه پرورش مییابند ،عمل تهویه

در حین غنیسازی دی اکسیدکربن عامل محدود کننده در عمل جذب
و مصرف دی اکسیدکربن توسط این گیاهان است ( .)16در برخی منابع
گزارش شده که غلظت مابین  350-1000میکرومول بر مول سبب
افزایش میزان فتوسنتز خالص تا  50درصد شده است ( .)12غنی سازی
دی اکسیدکربن کیفیت و بازده محصول را بهبود می بخشد و اندازه و
ضخامت برگها را افزایش می دهد و همچنین سبب بهبود استحکام
ساقه گیاه ،اندازه گل و کاهش جوانه های ناقص میشود (.)9
برخی پژوهش های انجام یافته در زمینهی غنیسازی دی اکسیدکربن در
داخل گلخانه نشان داده که غلظتهای باالتر یعنی دو یا سه برابر است
که باعث صدمه به محصوالت گلخانهای شده است.

34

سال پانزدهم /شماره  /59بهار 1397

فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

از طرفی دیگر برخی محققین بر این باورند که بروز این چنین مشکالتی
به دلیل ناخالصی این ماده و کالیبره نبودن دستگاه های مخصوص استفاده
از این ماده است ( .)10بهترین غلظت دی اکسیدکربن جهت غنیسازی
 1000-1500میکرومول بر مول میباشد.
البته بسته به نوع محصول غلظت دی اکسیدکربن متفاوت است .برای
مثال رقمهای مختلف گوجه فرنگی تا سطح  2200میکرومول بر مول ،
خیار تا سطح  1500میکرومول بر مول و در مورد گلهای شاخه بریده
تجاری از جمله گل داودی و ژربرا تا سطح  1000میکرومول بر مول
اقتصادی میباشد (.)10
در آزمایشی اثرات تیمارهای  380و  760میکرومول بر مول دی
اکسیدکربن بر روی گل شاخه بریده داودی رقم سی جی هوانگ
( )Sijihuangمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تیمار 760
میکرومول بر مول در مقایسه با تیمار شاهد ( 380میکرومول بر مول)،
سبب افزایش در وزن ترگیاه ،قطر گلها ،ماندگاری پس از برداشت،
میزان فتوسنتز ،محتوای کلروفیل  ،IIقندهای محلول ،فعالیت آنزیم
پراکسیداز ) Peroxidase (PODو سوپراکسید دیسموتاز
) Superoxide dismutase (SODشد .همچنین تیمار 760
میکرومول بر مول در مقایسه با تیمار شاهد ،تخریب سلولی را در برگها
و گلبرگهای داودی به نحو چشمگیری کاهش داد (.)15
در پژوهشی اثرات نور تکمیلی و دی اکسیدکربن به تنهایی و آمیخته با
هم بر روی چند نوع گل شاخهبریده آلسترومریا  Alstromeriaمورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که استفاده از دی اکسیدکربن به
تنهایی به غلظت  900میکرومول بر مول سبب افزایش ساقهی گل دهنده
و کیفیت گلها گردید .از طرف دیگر استفاده از نور تکمیلی به تنهایی
سبب افزایش ساقهی گل دهنده شد اما افزایش کیفیت گلها به اندازهی
استفاده از دی اکسیدکربن به تنهایی ،نبود .ترکیب نور تکمیلی همراه با
دی اکسیدکربن موجب افزایش ساقهی گل دهنده در ارقام فیونا
 Fionaهلیوس  Heliosو مونالیزا  Mona Lisaگردید.
همچنین کیفیت گل ها را در ارقام باربارا  ،Barbaraفیونا و مونالیزا
بهبود بخشید ( .)14در پژوهشی دیگر اثر غنیسازی دی اکسیدکربن بر
روی میزان عملکرد و ماندگاری نوعی گل شاخهبریده ارکید به مدت 30
ماه و در طی  5مرحلهی گلدهی به اجرا در آمد.
گیاهان مورد نظر در سه گلخانهی جدا از هم با سه سطح مختلف از دی
اکسیدکربن در غلظتهای  438میکرومول بر مول (تیمار شاهد) 700 ،و
 1000میکرومول بر مول مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد
بیشترین وزن تر گلها در  5مرحلهی گلدهی مربوط به تیمار 1000
میکرومول بر مول دی اکسیدکربن بود .تعداد کل گل آذین در 20
نمونهی گیاهی و در  5مرحلهی گلدهی در غلظتهای  700و 1000
میکرومول بر مول دی اکسیدکربن به ترتیب  11درصد و  29درصد
افزایش نشان داد (.)3

 -1اهمیت غنیسازی دی اکسیدکربن در محصوالت
گلخانهای
غنیسازی دی اکسیدکربن در درون گلخانه چندین سال است که بر روی
محصوالت مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .غنی سازی دی
اکسیدکربن در طی صد سال گذشته در اروپا گزارش شده است .از این
زمان تا پس از جنگ جهانی دوم گزارشات مختلفی در این زمینه ارائه
گردیده است ( .)10به طور کلی در مورد کلیه محصوالت گلخانهای
غنیسازی دی اکسیدکربن افزایش  20درصدی عملکرد را به دنبال داشته
است ( .)7غنیسازی دی اکسیدکربن عموماً در اقلیم های سرد در طی
ماههای زمستان یعنی زمانی که عمل تهویه در گلخانه به دلیل سرما به
ندرت انجام میشود ،مورد استفاده قرار میگیرد (2؛ 5؛ 6؛) .غنی سازی
دی اکسیدکربن گیاهان را در برابر تنشهای محیطی مختلف از جمله
شوری خاک ،آلودگی هوا ،دماهای باال و پایین و پاتوژنهای گیاهی
محافظت نموده و رشد و نمو گیاهان را بهبود میبخشد ( .)13غنیسازی
دی اکسیدکربن در مورد گلهای زینتی مانند انواع رز ،میخک و داودی
سبب زودرسی ،طویل شدن ساقهی گلدهنده ،افزایش رنگ در گلبرگها
و عملکرد میگردد .در برخی قلمههای علفی از جمله شمعدانی و برخی
گونههای چوبی سبب افزایش ریشه زایی در آن ها شد در گل پیازی
آماریلیس ،بزرگ شدن سطح برگ و اندازه پیازها مشاهده گردید (.)13
در گل رز دی اکسیدکربن تکمیلی در غلظت  1000میکرومول بر مول
سبب بهبود رشد رویشی ،کیفیت و عملکرد گلها گردید ( .)9البته
ناگفته نماند که هر محصولی دارای یک غلظت بحرانی Critical
 densityاز دی اکسیدکربن می باشد که باالتر یا پایین تر از این غلظت،
اثرات نامطلوبی بر روی گیاه بر جای خواهد گذاشت که در مورد برخی
گلهای شاخه بریده تجاری از جمله داودی و ژربرا می توان به پیچیدگی
برگ  Leaf Rollو عالئم کلروز و نکروز برگی به ویژه در برگهای
پایینی و مسنتر اشاره نمود (.)10
برای جلوگیری از صدمات ناشی از غلظتهای باالی دی اکسیدکربن بر
روی گلهای شاخهبریده بایستی در زمان تزریق دی اکسیدکربن دما در
حدود  18-20درجه سانتی گراد و شدت نور باال باشد ( .)13در گل
میخک غلظت پیشنهادی دی اکسیدکربن و تزریق آن به درون گلخانه
 500-750میکرومول بر مول در طول روز با شدت نور باال و دمای بهینه
 14-15درجه سانتیگراد گزارش شده است که در این حالت میزان
عملکرد  10-30درصد افزایش یافته است (.)4

شکل  -1اندازهگیری غلظت دی اکسیدکربن در محیط داخل یک گلخانه تولید گل رز ()13
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گل حنای گینه نو میباشد ( .)16در آزمایشی اثرات غنیسازی دی
اکسیدکربن بر روی رشد و نمو گل حنای گینه نو در شرایط گلخانهای
بررسی گردید .در طول آزمایش تغییرات مورفولوژیکی ،فیزیولوژیکی و
بیوشیمایی گونه مورد نظر به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

 -2اندازهگیری غلظت دی اکسیدکربن
اندازهگیری دی اکسیدکربن در داخل گلخانه از اهمیت ویژهای
برخوردار است .دی اکسیدکربن سنجهای مخصوصی برای این کار
وجود دارد که غلظت دی اکسید کربن را از  30میکرومول بر مول تا
 3000میکرومول بر مول اندازهگیری میکنند .در فصول گرم سال که
دستگاههای تهویه در برخی ساعات شبانه روز در گلخانه روشن هستند
تزریق دی اکسیدکربن بیفایده بوده و اصوالً دی اکسیدکربن مورد نیاز
گیاهان داخل گلخانه از هوای بیرون تأمین میگردد ( .)13در زمان
اندازهگیری غلظت دی اکسیدکربن به چند نکته بایستی توجه نمود:
 از کالیبره بودن دستگاه بایستی اطمینان حاصل نمود.
 رطوبت نسبی هوا نباید خیلی باال باشد زیرا بر روی اندازهگیری تأثیر
خواهد گذاشت.
 وجود بخارات سولفور در فضای داخل گلخانه بر روی اندازهگیری
تأثیر خواهد گذاشت.

 -3دیاکسیدکربن و ساختار آن
دیاکسیدکربن گازی بیرنگ و بیبو میباشد .مولکول دیاکسیدکربن
خطی و دارای دو پیوند دوگانه بین کربن و دو اتم اکسیژن میباشد.
مادهای غیرقطبی است و در دمای پایین تر از  -78درجه سانتیگراد
متراکم شده و جسم سفیدرنگ جامدی به نام یخ خشک ایجاد میکند.
به میزان کمی در آب حل میشود و اسید ضعیف به نام اسیدکربنیک
تولید میکند که گیاهان از آن در فرایند فتوسنتز برای تولید
کربوهیدرات و اکسیژن بهره میگیرند (.)11

شکل  -2اندازهگیری فشار دی اکسیدکربن در محیط داخل گلخانه ()13

 -1-4رشد و نمو گل حنا در واکنش به غنیسازی دی اکسیدکربن
نتایج نشان میدهد که غلظتهای مختلف دی اکسیدکربن تعداد گل در
گیاه را به طور معنیداری ( 72/18درصد) افزایش داد (نمودار.)1
همچنین سبب افزایش تعداد جوانه گل ( 14/97درصد) در مقایسه با تیمار
شاهد گردید .برای صفت تعداد انشعابات جانبی در گیاه (نمودار،)1
غلظتهای مختلف دی اکسیدکربن بر میانگین این صفت در مقایسه با
شاهد معنیدار نگردید .غنیسازی دی اکسیدکربن همچنین صفت نسبت
سطح برگ را به میزان ( 9/4درصد) افزایش داد (جدول.)p˂0.001 3
نتایج نشان داد که غلظتهای مختلف دی اکسیدکربن طول برگ در
گیاه را به طور معنیداری (3/5درصد) افزایش داد (جدول.)p˂0.001 3
همچنین سبب افزایش عرض برگ به میزان  2/3درصد( ،جدول3
 )p=0.009و قطر گل به میزان  0/6درصد( ،جدول )p=0.131 3گردید.

 -4اثرات غنیسازی دی اکسیدکربن بر روی گل حنا
گل حنا ،گیاهی است از خانواده بالزامیناسه  Balsaminaceaeکه بومی
گینه نو و جزایر سلیمان می باشد .این گیاه اولین بار در گینه نو در سال
 1884در پاپوا مشاهده گردید و در سال  1972به ایالت متحده معرفی شد
و پس از آن به عنوان یک گیاه گلخانهای پرطرف دار کشت و کار
گردید ( .)16نام  Impatinکه در زبان فرانسوی به معنی بیحوصله
میباشد به این دلیل به این گل نسبت داده شده که در اثر لمس کردن،
کپسول میوه یکباره باز گردیده و بذرها پراکنده میشوند .جنس
Impatiensحدود  8500گونه دارد که یکی از مهمترین گونههای آن
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 -3-4واکنش کربوهیدرات های غیرساختاری به غنیسازی
دی اکسیدکربن
کربوهیدراتهای غیرساختاری که کربوهیدراتهای قابل دسترس نیز
خوانده میشوند در گیاه جابجا و در فرایندهای رشد و تنفس مصرف
میشوند.
عمده کربوهیدراتهای غیرساختاری در برگها ،نشاسته و قندهای
محلول میباشند .نتایج آزمایشات نشان داد که غلظت  760میکرومول بر
مول اثر معنیداری بر میزان کربوهیدراتهای غیرساختاری در واحد وزن
خشک برگ در گل حنای گینه نو گذاشت (نمودار.)2
همچنین میزان قندهای محلول و نشاسته نیز بهبود چشم گیری داشت که
این افزایش به ترتیب ( 77/81درصد )p˂0.001 ،و ( 122/39درصد،
 )p˂0.001بود .اما در بین غلظتهای مختلف دی اکسیدکربن میانگین
غلظت  760میکرومول بر مول محتوای کربوهیدرات های غیرساختاری
کل (نمودار )2را در مقایسه با غلظت  380میکرومول بر مول ،به میزان
دو برابر افزایش داد.

نمودار  -1تعداد گل ،جوانه گل و انشعابات جانبی در گل حنای گینه نو تحت
تیمار دی اکسیدکربن در غلظتهای 380و  760میکرومول بر مول ()16

شکل  -3وضعیت رشد گل حنای گینه نو پس از  10هفته در اثر غنی سازی دی
اکسیدکربن در غلظت های  380میکرومول بر مول شکل )a(3و  760میکرو مول بر مول
شکل  )b(3در شرایط گلخانه ای ()16

 -2-4میزان فتوسنتز و محتوای کلروفیل  IIدر واکنش به
غنیسازی دی اکسیدکربن
نتایج نشان داد که غلظت  760میکرومول بر مول در مقایسه با غلظت 380
میکرومول بر مول اثر بیشتری بر روی میزان فتوسنتز در گل حنای گینه نو
گذاشته است (جدول .)4با این وجود میزان کلروفیل  IIکل (کلروفیل
 II aو )bدر هر دو غلظت از دی اکسیدکربن به طور معنیداری کاهش
نشان داد ( 2/18درصد.)p˂0.001 ،

نمودار -2محتوای کربوهیدراتهای غیرساختاری کل (نشاسته و قندهای محلول)
در گل حنای گینه نو تحت تیمار دی اکسیدکربن در غلظتهای  380و 760
میکرومول بر مول ()16
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 -5اثرات غنیسازی دی اکسیدکربن بر روی گل جعفری
گل جعفری  Tagets tenuifoliaاز جمله گیاهان زینتی یکساله و حساس به سرما و متعلق
به تیره آستراسه  Asteraceaمی باشد .موارد استفاده از این گیاه به عنوان گل شاخهبریده،
گلدانی و نیز در حاشیه کاری می باشد ( .)1به منظور مطالعه صفات آناتومیکی ،مورفولوژیکی و
زودرسی نشاهای این گیاه در شرایط گلخانهای ،آنها در غلظتهای شاهد 700 ،350 ،و 1050
میکرومول بر مول دی اکسیدکربن قرار گرفتند و صفاتی نظیر قطر ساقه ،تعداد برگ ها ،ارتفاع،
میزان کلروفیل ،تراکم روزنه ،تراکم سلولهای اپیدرمی ،شاخص روزنه ،طول و عرض روزنه،
اندازه روزنه ،طول و عرض سلولهای محافظ ،سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی مورد مطالعه
قرار گرفت .در این تحقیق به شرح برخی از این صفات خواهیم پرداخت.

نمودار  -3اثر غلظتهای مختلف دی اکسیدکربن (میکرومول بر مول) بر قطر ساقه (الف) و تعداد برگ (ب)
در گل جعفری در شرایط گلخانهای (.)1

 -1 -5اثرات غنیسازی دی اکسیدکربن
بر قطر ساقه و تعداد برگ
برای صفت قطر ساقه ،غلظتهای مختلف دی
اکسیدکربن ( 700 ،350و  )1050بر میانگین این
صفت نسبت به میانگین شاهد معنی دار گردید ،اما
بین غلظتهای باالی دی اکسیدکربن تفاوت
معنیداری مشاهده نگردید.
با افزایش غلظت دی اکسیدکربن قطر ساقه کمتر
شد در بین غلظتها ،غلظت  700میکرومول بر
مول از نظر اقتصادی مناسبتر است و میانگین قطر
ساقه را  69درصد نسبت به شاهد افزایش داد
(نمودار  3الف).
غلظت  350میکرومول بر مول دی اکسیدکربن،
میانگین تعداد برگها را به دو برابر رساند ،که
نسبت به میانگین تعداد برگها در تیمار شاهد
تفاوت کامال معنیداری ( )p=0.01نشان داد .اما
بین غلظتهای باالی دی اکسیدکربن تفاوت
معنیداری برای این صفت مشاهده نگردید
(نمودار 3ب).
 -2 -5اثرات غنیسازی دی اکسیدکربن
بر ارتفاع ساقه و تراکم روزنه
برای صفت ارتفاع ساقه ،بین غلظتهای باالی
دی اکسیدکربن اثر معنی داری مشاهده نگردید
ولی نسبت به میانگین شاهد این تفاوت معنیدار
بود .در این میان نیز غلظت  350میکرومول بر
مول با میانگین ارتفاع  13/2سانتیمتر ،بیشترین
تأثیر را داشت .اما هر چه به غلظت دی
اکسیدکربن افزوده گردید از ارتفاع گیاهان
کاسته گردید (نمودار  4الف) .در بین غلظتهای
مختلف دی اکسیدکربن میانگین غلظت 350
میکرومول بر مول به طور معنیداری تراکم
روزنهها (نمودار  4ب) را نسبت به میانگین شاهد
افزایش داد ( 17/8درصد).

نمودار -4اثر غلظتهای مختلف دی اکسیدکربن (میکرومول بر مول) بر ارتفاع ساقه (الف) و تراکم روزنه (ب) در گل جعفری در
شرایط گلخانهای (.)1
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 -3 -5اثرات غنی سازی دی اکسیدکربن بر تراکم روزنه
برگ گیاهان جعفری ،ابری و رعنا زیبا
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گیاه جعفری با میانگین  113/4روزنه در
میلی متر مربع در مقایسه با ابری و رعنا زیبا از تراکم روزنه ای در واحد
سطح باالتری برخوردار بود .تراکم روزنه ای برای گیاه جعفری در
غلظت های  700و  1050میکرومول بر مول نیز به ترتیب با میانگین های
 137/2و  93/4در واحد سطح (میلی متر مربع) بیشترین و کمترین مقادیر
را نشان داد (نمودار  .)5این در حالی بود که در دو گیاه دیگر مورد
آزمایش به تدریج با افزایش غلظت دی اکسید کربن ،تعداد روزنه ها در
واحد سطح افزایش یافت (نمودار .)5
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نمودار  -5اثر متقابل غلظت دی اکسیدکربن (میکرومول بر مول) و نوع
گیاه بر تراکم روزنه ()1

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این تحقیق مروری نشان میدهد که غنیسازی دی
اکسیدکربن اثرات مثبتی بر روی اکثر صفات کیفی ،آناتومیکی و
فیزیولوژی گلها بر جای گذاشته است .شایان ذکر است که عواملی
همچون نور یعنی شدت نور کمتر از  2000لوکس ،نوسانات شدید دمایی
و رطوبتی و کمبود یا عدم تغذیه گیاه در زمان غنیسازی دی
اکسیدکربن در محیط گلخانه از عوامل محدود کننده به حساب می آیند.
بنابراین جهت دستیابی به عملکرد و کیفیت باالی محصوالت گلخانهای
از جمله گل های شاخهبریده تجاری غنیسازی دی اکسیدکربن مستلزم
دما ،نور و رطوبت نسبی بهینه میباشد .عالوه بر این با توجه به اینکه
مطالعات اندکی در ارتباط با غنیسازی دی اکسیدکربن و نقش آن در
گلخانههای تولید گلهای شاخه بریده تجاری انجام شده است لذا
استفاده از این ماده در غلظتهای بهینه جهت ارتقاء صفات کمی و کیفی
گلهای شاخه بریده توصیه می گردد .جهت انجام پژوهشهای آینده بر
روی ارتقاء کیفی گلهای شاخه بریده میتوان پیشنهاد نمود که با توجه
به تفاوت ارقام گلهای شاخه بریده در عکس العمل به این ماده ،سایر
گلهای تجاری و بازارپسند و ارقام جدید نیز با کاربرد تیمارهای مختلف
از دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار گیرند.
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مقاله علمی

مزایای حاصل از عمل آوری و نقش اکسترودینگ
بر ترکیبات خوراک در تغذیه طیور



یاسر رحیمیان ،دانشجوی دکتری علوم دامی ،داشنگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
مهدی مقدم ،دکتری علوم دامی  ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

اشاره:
فرآوری یا عمل آوری خوراک شامل اعمالی است که برای افزایش دادن بهره برداری از مواد غذایی اولیه در جیره انجام می شود  .این
اعمال اثراتی در ماده غذایی ایجاد می کند تا هضم و جذب در بدن دام بهبود یابد .از انواع روشهای عملآوری میتوان استفاده از
حرارت و مواد شیمیایی ،و یا ترکیبی از هر دو را نام برد (انجمن تحقیقات ملی .)2001 ،عملآوری با استفاده از حرارت رایجترین روش
مورد استفاده میباشد (پینا و همکاران .)1986 ،از رایجترین روشهای حرارتی میتوان به پختن ،برشته کردن ،پلت و اکسترود اشاره کرد
(فتاح نیا و همکاران .)1393 ،متداولترین روش عملآوری فیزیکی حرارت دهی است .حرارت باعث کاهش تجزیهپذیری پروتئین از
طریق واسرشتی و یا ایجاد پیوندهای عرضی پروتئین -پروتئین و پروتئین-کربوهیدرات (واکنش قهوهای شدن) میشود .اما حرارت
زیادی باعث تخریب آمینواسیدهای حساس به ویژه لیزین ،سیستین و آرژنین میشود (مشتاقینیا و آینگالس.)1995 ،

عملآوری حرارتی
عملآوری حرارتی سبب ایجاد پلهای عرضی در داخل و بین
زنجیرههای پپتیدی با کربوهیدراتها شده و حاللیت پروتئین را کاهش
میدهد .چندین روش عملآوری شامل تفت دادن ،حرارت در آون و
رشتهای نمودن تحت فشار سبب افزایش ارزش تغذیهای دانههای روغنی
میشوند (زولیتس و همکاران.)1993 ،
برای مؤثر واقع شدن عملآوری حرارتی ،دو عامل درجهی حرارت و
مدت زمان عملآوری تعیین کننده هستند .در برخی روشها مانند تفت
دادن ،از دماهای باال (حدود  300تا  400درجه سانتیگراد) برای مدت
کوتاه ( 1تا  3دقیقه) و در برخی دیگر مانند حرارت در آون از دماهای
پایینتر ( 120تا  180درجه سانتیگراد) برای مدت طوالنیتر ( 2تا 3
ساعت) استفاده میشود (امانوالسون و همکاران.)1993 ،
از روشهای نوین عملآوری حرارتی که کمترین آسیب به مواد
عملآوری شده را در پی دارد میتوان به اکسترود کردن اشاره که در
زیر به تفصیل بحث میگردد.

عملآوری حرارتی-آبی) ( hydrothermalمیتواند پیوندهای ضعیف
میان پلیساکاریدها را بشکند اما حرارت بیش از حد ممکن است آسیب
به پروتئین و آمینواسیدها را افزایش دهد (مکدوگال و همکاران.)1996 ،
به عالوه ،عملآوری حرارتی معموالً ویسکوزیته هضمی را افزایش
میدهد (دی-ورایس و همکاران ،)2012 ،که میتواند اثرات منفی در
هضم و جذب غذایی داشته باشد (اسمیتس و آننیسون .)1996 ،در
مطالعات برونتنی قبلی (پیوستجنس و همکاران ،)2012 ،اثرات آسیاب
مرطوب تکنیکی که کمباین به صورت خیلی دقیق اندازه ذرات را با
مرطوب کردن کاهش میدهد و اکسترود کردن که ترکیبی از عمل
آوری حرارتی-آبی و برش است در ترکیب با آنزیمهای پکتوالیتیک
گزارش شده است.
اگرچه عمل آوری به تنهایی حاللیت آزمایشگاهی  NSPرا بهبود نداد
ولی نشان داده شد که تکنولوژی عملآوری برای استفاده مؤثر از آنزیم
الزم است (دی ورایس و همکاران.)2014 ،
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از طرفی دیگر ،لکتینها (کاآیال )2005 ،و ساپونینها (وایتِ هد و
همکاران )1981 ،قادرند سیستم کبد را نیز مختل سازند که افزایش
میزان آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو آالنین
آمینوترانسفراز ( )ALTدر جریان خون جوجه میتواند شاخصی از
این آسیبهای کبدی باشد (چاتیال و وست .)1996 ،بعضی از
محققان گزارش دادند که ایزوفالوونوییدها در سویای عملآوری
نشده میتوانند مستقیم یا غیرمستقیم متابولیسم کلسترول و چربیها را
تحت تأثیر قرار دهند (پوتتر.)1995 ،
ساپونینها نیز یکی دیگر از مواد ضدتغذیهای است که میتوانند با
اتصال به کلسترول ،دفع آن را افزایش داده و جذب آن را کاهش
دهند .عملآوری حرارتی دانه سویا میتواند بسیاری از این مواد
ضدتغذیهای را غیرفعال نماید (ساتحه و همکاران.)1984 ،
یکی از روشهای مؤثر عملآوری حرارتی ،اکستروژن است که در
این روش ،دانههای روغنی تحت حرارت و فشار باال در مدت زمان
کوتاه قرار میگیرند (بجورک و آسپ .)1983 ،در اکستروژن
مرطوب ،رطوبت اضافی از طریق کاندیشنرهای تزریق بخار وارد
سیلندر عملآوری میشود.
پس از اکسترود کردن دانه ،مقادیری از مواد ضدتغذیهای در
دانههای تجاری باقی میمانند که هنوز میتوانند عملکرد و
خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژیکی طیور را تحت تأثیر قرار
دهند (ژاله و همکاران .)1392 ،برخی از محققان گزارش کردهاند
که ضدمغذیها مانند لکتین به دمای باال نیز مقاوم بوده و ممکن
است تیمارهای حرارتی برای از بین بردن کامل ضدمغذیها به اندازه
کافی مؤثر نباشند (فاسینا و همکاران .)2004 ،معموالً محدوده دمای
عملآوریهای اکستروژن بین  140تا  170درجه سانتیگراد میباشد
(ژاله و همکاران.)1392 ،
میرقلنج و همکاران ( )1391در رابطه با اکستروژن مرطوب اظهار
داشتند که در این عملآوری دانههای سویا به وسیله سیستم تغذیه
مارپیچی به صورت یکنواخت وارد کاندیشنر میشود و سپس با
بخار داغ ،مرطوب و گرم شده و داخل اکسترودر ،با حرکت
چرخشی مارپیچ درون سیلندر به سمت جلو حرکت میکنند .به
وسیله این روش ،دانهها تحت افزایش پیوسته فشار ،عملآوری،
اکسترود و پخته میشوند .کنترل دما و مدت زمان اعمال آن بسیار
مهم بوده و باید بین غیرفعال شدن مواد ضدمغذی سویا و حفظ
قابلیت فراهمی باالی آمینواسیدها دانه تعادل مناسبی برقرار باشد زیرا
ایجاد واکنش میالرد در دمای باال باعث کاهش قابلیت فراهمی
آمینواسیدهای ضروری سویا و کاهش رشد میگردد (کانکیوکا و
همکاران.)1996 ،
اکستروژن ممکن است قابلیت هضم غذایی را از طریق اختالل در
دیواره سلولی یا از طریق تغییر ویژگیهای فیزیکی افزایش دهد
(کامایر .)1991 ،استراتژی فوق ،به تنهایی یا در ترکیب ،میتواند
قابلیت هضم غذایی را مخصوصاً برای پرندگان جوان افزایش دهد.

اکستروژن روش و تکنیکی است که از آن میتوان در صنعت
خوراک آبزیان (عیادی و همکاران2011 ،؛ فالحی و همکاران،
 ،)2013سگ (موسوکوماراپان ،)2012 ،و انسان (هود-نایافر و تیلر،
 ،)2010و در وسعت کمتر برای فرآوری و تهیه خوراک خو ک و
طیور استفاده کرد (اُریسچاک و همکاران.)2010 a,b ،
اکستروژن یک عملآوری هیدروترمال (آبی-حرارتی) است که از
ترکیبی از فشار ،رطوبت ،حرارت با زمانهای مختلف برای بهبود
ساختمان فیزیکی و ارزش غذایی اجزای مغذی خوراک مورد
استفاده قرار میگیرد (فالحی و همکاران .)2013 ،عیادی و همکاران
( )2011اظهار داشتند که کاهش عوامل ضدتغذیهای ،بهبود خوش
خوراکی و بهتر شدن قابلیت هضم مواد خوراکی از مزایای استفاده
از اکستروژن هستند.
اوپکیو و همکاران ( )2015گزارش کردند که استفاده از خوراک
اکسترود شده در مقایسه با خوراک شاهد تفاوتی در اندازه کیسههای
روده بزرگ) (Gut segmentایجاد نکرد .همچنین بیان داشتند که
خوراک اکسترود شده وزن سنگدان و پیش معده را کاهش داد اما
تأثیر معنیداری در اندازه سایر قسمتهای دستگاه گوارش ایجاد
نکرد.
تأثیر اکسترود کردن بر عوامل ضدتغذیهای
اخیراً استفاده از دانه سویای پرچرب به عنوان جایگزینی برای کنجاله
سویا و چربی برای استفاده در جیره غذایی جوجه های گوشتی مورد
توجه قرار گرفته است (ژاله و همکاران .)1392 ،دانه سویای پرچرب
خام حاوی مواد ضدتغذیهای مختلف میباشد که استفاده از آن را در
جیره غذایی طیور محدود کرده است (موناری .)1993 ،از مهمترین
مواد ضدتغذیهای سویای خام ،میتوان به مهارکنندههای آنزیم
تریپسین ،لکتینها ،پروتئینهای آنتیژنیک و ساپونینها اشاره کرد
که میتوانند اثرات منفی مختلف فیزیولوژیکی در طیور داشته باشند.
همچنین تحقیقات نشان دادهاند که پروتئینهای آنتیژنیک (سیلز،
 ،)2000لکتینها و مهارکنندههای تریپسین (دیونسفورد و همکاران،
 )1989سویای عملآوری نشده اثرات منفی بر ریخت شناسی مخاط
روده کوچک دارد.
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با استفاده از تکنولوژی اکستروژن میتوان مشکالت مذکور را تا
حد زیادی حل و محصوالت غذایی دارای خواص کیفی
مناسبتری تولید و به بازار عرضه نمود .قاعده کلی مشخصی در
مورد نحوه تأثیر اکستروژن بر خواص و کیفیت تغذیهای مواد
غذایی وجود ندارد.

تأثیر اکسترود کردن بر ارزش غذایی خوراک
نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند که میزان حرارت بر میزان کیفیت
کنجاله سویا اکسترود شده اثر معنیداری داشته است و پیشنهاد
میشود که میزان حرارت الزم برای عملآوری کنجاله سویا باید به
حدی باشد که میزان لیزین موجود در روده کوچک را به حداکثر
خود برساند (فالد و همکاران .)1991 ،فالدنت و ساتر ( ،)1991در
مقایسهای که بر روی فول فت سویا اکسترود شده و سویای خام و
کنجاله سویا انجام دادند ،نشان دادند که میزان لیزین در دسترس
برای سویای پرچرب پایینتر از سویای خام بوده ولی میزان لیزین
عبوری از شکمبه به مراتب باالتر از سویا خام بوده است .پریال و
همکاران ( ،)1997نمونههایی از دانه سویا را در دمای  140درجه
سانتیگراد به مدت  20ثانیه اکسترود کردند و نشان دادند که شاخص
فعالیت اورهآز ازمیانگین  2/30در سویای خام به  0/05در سویای
اکسترود شده رسید.
این محققان همچنین دریافتند که حاللیت پروتئین سویا در
هیدروکسید پتاسیم از  90درصد در سویای خام به  67درصد در
سویای اکسترود شده رسید .لیسون و همکاران ( ،)1987نمونههایی از
دانه سویا را در دماهای  120 ،100 ،80و  140درجه سانتیگراد
اکسترود کردند و نشان دادند که دماهای مذکور تا  140درجه،
نتوانست غلظت بازدارنده تریپسین را به حد قابل قبول ( 4میلی گرم
بر گرم) برساند و رشد جوجهها نیز در سطح  20درصد دانه سویای
حرارت دیده ،تحت تأثیر قرار گرفت.

بخش قابل توجه تحقیقات پایهای بر روی ریزمغذیها تحت شرایط
اکستروژن در دهه  1990انجام شده است که از پارامترهای مؤثر در
خواص تغذیهای مواد اکسترود شده میتوان به نوع قالب و طراحی
آن ،تزریق بخار آب ،دمای بدنه اکسترودر ،سرعت مارپیچ و سرعت
تغذیه مواد به داخل اکسترودر اشاره نمود (بجورسک و آسپ.)2007 ،
نگرانیهای مربوط به از بین رفتن ویتامینها در طی اکستروژن ،برخی
تولیدکنندگان را بر آن داشت تا ویتامینها را به صورت اسپری پس از
اکستروژن به مواد غذایی اضافه نمایند .متأسفانه حرارت و اکسیژن دو
عاملی هستند که ویتامین  Aو کاروتنوئیدهای وابسته را تخریب کرده
و از بین میبرند .بتاکاروتن به عنوان یک آنتی اکسیدان و پیش ساز
ویتامین  Aتحت تأثیر حرارت ناپایدار است.
افزایش دمای اکسترودر از  125به  200درجه سانتیگراد باعث
کاهش بیش از  50درصد آنها در آرد گندم میگردد .ویتامینهای
Dو  Kدر طی فرآیند مواد غذایی نسبتاً پایدار هستند و معموالً در
مواد غذایی اکسترود شده برای مصارف انسانی استفاده نمیشوند اما
میزان ویتامین  Eباقیمانده در آرد گندم اکسترود شده و خشک شده
با خشککن غلتکی کمتر از  20درصد گزارش شد .در حضور
حرارت و اکسیژن ،ویتامین Cتخریب میشود.
این ویتامین در عملآوری اکستروژن آرد گندم در دماهای باال در
مقادیر رطوبت نسبتاً پائین ( 10درصد) کاهش یافت .تیامین از
ویتامینهای محلول در آب است که بیش ترین حساسیت را به
حرارت دارد .در طی اکستروژن خشک مواد (بدون افزودن آب)،
اُفتهای باالی تیامین گزارش گردید ،این در حالی است که نیاسین
و ریبوفالووین اُفتی را نشان ندادند (کامیر و وان چویان.)2004 ،

کاربرد اکسترودینگ در تولید خوراک
تکنولوژی اکستروژن مجموعهای از شرایط و مواد اولیه را در اختیار
متخصصان صنایع غذایی قرار میدهد که با تغییر آنها میتوان
محصوالت غذایی جدیدی را تولید و به بازار عرضه نمود .اگرچه
اسنکها جزو اولین محصوالت تجاری تهیه شده با اکستروژن بودند
اما امااروزه با استفاده از این فرآیند ،بسیاااری از ماواد غذایی دیگر با
ارزش تغذیهای باال نیز تولید میشود .تا کنون
مطالعه همه جانبهای در مورد میزان مصرف
غذاهای اکسترود شده در دسترس نمیباشد اما
قابلیت اکسترودرها در تهیه مواد غذایی جدید از
مخلوط مواد اولیه میتواند مبنای مناسبی برای
توسعه غذاهای فراسودمند و ارائه آنها به بازار
مصرف گردد (دالوالی و همکاران.)2006 ،
مواد اولیه دارای خواص کاربردی معموالً به
تنهایی از خواص ارگانولپتیکی مناسبی برای
مصرف مستقیم برخوردار نیستند ،حال آن که با
استفاده از اکسترودرها میتوان به غذاهای
جدیدی با خواص کیفی مناسب برای مصرف
کنندگان دست یافت .به عنوان مثال مصرف
مستقیم دانههای غالت به علت مشکالتی همچون
بافت نامناسب مورد استقبال قرار نگرفته است ،اما
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اگرچه لیپیدها به عنوان منابع ذخیرهای انرژی محسوب میشوند اما
ً معموال.مصرف بیش از حد آنها باعث بروز مشکالتی میگردد
 درصد10 فرموالسیون مواد اکسترود شده دارای میزان چربی کمتر از
میباشد زیرا میزان چربی باالتر باعث مشکالت تکنولوژیکی در
راهاندازی اکسترودر میگردد به طوری که اصطکاک کم بین مواد و
دیواره اکسترودر باعث عدم حرکت به جلو و حرکت در جای آنها
.میگردد
آنالیز شیمیایی سبوس گندم و آرد کامل گندم اکسترود شده با میزان
مشخصی چربی نشان داد که سبوس گندم اکسترود شده حاوی مقادیر
بیشتری چربی آزاد بوده و مقدار چربی متصل شده در آرد گندم که
.)2004 ، باالتر بود (کامیر و وان چویان،نشاسته بیشتری دارد
اکسیداسیون چربیها یکی از دالیل عمده اُفت خواص کیفی و تغذیهای
 اگرچه به نظر میرسد که به علت زمان کوتاه.مواد غذایی میباشد
 اکسیداسیون چربیها صورت نمیگیرد،عملآوری در طی اکستروژن
اما در طی نگه داری محصوالت اکسترود شده تولیدی اکسیداسیون رخ
.)2007 ،میدهد (بجورسک و آسپ
 قسمتهای،غذاهای دارای فیبر باال ممکن است در طی اکستروژن
داخلی پوسته اکسترودر و مارپیچ را سائیده و همین امر باعث افزایش
 اکستروژن و هرگونه.مواد معدنی در مواد اکسترود شده میگردد
تغییرات حاصل از آن بر روی مواد معدنی بر میزان دریافت و مصرف
،عناصر آهن و روی سبوس گندم تأثیری نداشت (فاردت و همکاران
 از سوی دیگر عملیات اکستروژن تأثیری در دسترس بودن،)1999
.بیولوژیکی عنصر روی در مخلوط سمولینا نداشت
در حقیقت اُفت در دسترس بودن بیولوژیکی مواد معدنی ممکن است در
 تحقیقات.مواد غذایی حاوی مقادیر باالی فیبر تغذیهای و فیتات رخ دهد
به عمل آمده حاکی از آن بود که تغییر سرعت مارپیچ تأثیری روی
میزان باقیمانده فیتات در سبوس گندم نداشت اما میزان فیبر غیر محلول
 جدا.در سبوس جوی دوسر و برنج پس از اکستروژن کاهش یافت
کردن فیتات از این نمونهها باعث شد سبوس اکسترود شده جوی دوسر
و برنج قدرت باند کردن مقدار بیشتری کلسیم و روی در شرایط
آزمایشگاهی را داشته باشد اما بر روی مس تأثیری نداشت (بجورسک و
.)2007 ،آسپ
تحقیقات بسیار متنوعی در زمینه تغذیه و اکستروژن با توجه به نیازهای
 قرن حاضر.گسترده در این عرصه قابل تصور و پیشبینی میباشد
امکانات و فرصتهای گوناگونی را برای بهبود و توسعه تغذیه فراهم
.کرده است و اکسترودرها ابزارهای مفیدی در این راه محسوب میشوند

Björck, I., and N.-G. Asp. 1983. The effects of extrusion cooking on
nutritional value—a literature review. Journal of Food Engineering 2:
281-308.
Camire, M. E. 1998. Chemical changes during extrusion cooking
Process-induced chemical changes in food. p 109-121. Springer.
Chatila, R., and B. A. West. 1996. Hepatomegaly and abnormal liver tests
due to glycogenosis in adults with diabetes. Medicine 75: 327-333.

De Vries, S., Pustjens, A., Kabel, M., Kwakkel, R., Gerrits, W., 2014.
Effects of processing technologies and pectolytic enzymes on
degradability of nonstarch polysaccharides from rapeseed meal in
broilers. Poultry science 93, 589-598.
De Vries, S., Pustjens, A., Schols, H., Hendriks, W., Gerrits, W., 2012.
Improving digestive utilization of fiber-rich feedstuffs in pigs and
poultry by processing and enzyme technologies: A review. Animal feed
science and technology 178, 123-138.
Della Valle, G., L. Quillien, and J. Gueguen. 1994. Relationships
between processing conditions and starch and protein modifications
during extrusion-cooking of pea flour. Journal of the Science of Food
and Agriculture 64: 509-517.
Dunsford, B. R., D. Knabe, and W. Haensly. 1989. Effect of dietary
soybean meal on the microscopic anatomy of the small intestine in the
early-weaned pig. Journal of Animal Science 67: 1855-1863.
Emanuelson, M., K.-Å. Ahlin, and H. Wiktorsson. 1993. Long-term
feeding of rapeseed meal and full-fat rapeseed of double low cultivars
to dairy cows. Livestock Production Science 33: 199-214.
Faldet, M., V. Voss, G. Broderick, and L. Satter. 1991. Chemical, in
vitro, and in situ evaluation of heat-treated soybean proteins. Journal of
Dairy Science 74: 2548-2554.
Fardet, A. et al. 1999. Influence of technological modifications of the
protein network from pasta on in vitro starch degradation. Journal of
Cereal Science 30: 133-145.
Fasina, Y. et al. 2004. Response of turkey poults to soybean lectin
levels typically encountered in commercial diets. 1. Effect on growth
and nutrient digestibility. Poultry science 83: 1559-1571.
Kaankuka, F., T. Balogun, and T. Tegbe. 1996. Effects of duration of
cooking of full-fat soya beans on proximate analysis, levels of
antinutritional factors, and digestibility by weanling pigs. Animal Feed
Science and Technology 62: 229-237.
Monari, S., J. Wiseman, A. S. Association, and U. S. Board. 1993.
Fullfat soya handbook. American Soybean Association.
NRC. 1994. Nutrient requirements of poultry. National Research
Council. National Academy Press Washington^ eUSA USA.
Opoku, E., Classen, H., Scott, T., 2015. The effects of extrusion of
wheat distillers dried grains with solubles with or without an enzyme
cocktail on performance of turkey hen poults. Poultry science, peu004.
Oryschak, M., Korver, D., Zuidhof, M., Meng, X., Beltranena, E., 2010b.
Comparative feeding value of extruded and nonextruded wheat and corn
distillers dried grains with solubles for broilers. Poultry science 89, 2183-2196.

Pena, F., H. Tagari, and L. Satter. 1986. The effect of heat treatment of
whole cottonseed on site and extent of protein digestion in dairy cows.
Journal of animal science 62: 1423-1433.
Pustjens, A.M., de Vries, S., Schols, H.A., Gruppen, H., Gerrits, W.J.,
Kabel, M.A., 2014. Understanding carbohydrate structures fermented
or resistant to fermentation in broilers fed rapeseed (Brassica napus)
meal to evaluate the effect of acid treatment and enzyme addition.
Poultry science 93, 926-934.
Sathe, S. K., S. Deshpande, D. Salunkhe, and J. J. Rackis. 1984. Dry
beans of Phaseolus. A review. Part 1. Chemical composition: proteins.
Critical Reviews in Food Science & Nutrition 20: 1-46.
Silz, L. 2000. Fontes de proteína para leitões em fase inicial de
crescimento. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista.
Whitehead, C., J. McNab, and H. Griffin. 1981. The effects of low
dietary concentrations of saponin on liver lipid accumulation and
performance in laying hens. British poultry science 22: 281-288

منابع
 تأثیر سطوح مختلف دانه سویای.1392 . ع، و میرقلنج. ا، حسن آبادی. ا، گلیان. ص،ژاله
 متابولیت های خون و ریخت شناسی مخاط روده جوجه،پرچرب اکسترود شده بر عملکرد
.182-189  صفحات،3  شماره،5  جلد. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران.های گوشتی

 اثر برشته و اکسترود کردن.1393 .ن. ع، و شکری. ا، عبدی.غ. س، موسوی. ف،فتاح نیا
 پژوهشهای تولیدات.بر بخش های نیتروژن و تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین دانه سویا
.84-97  صفحات،1  شماره، سال پنجم،دامی
 تعیین شاخصهای آزمایشگاهی کیفیت.1391 . ح، و کرمانشاهی. ا، گلیان. ع،میرقلنج
دانه سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجههای
.209-215  صفحات،3  شماره،4  جلد، نشریه پژوهش های علوم دامی ایران.گوشتی

43

سال پانزدهم /شماره  /59بهار 1397

فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مقاله علمی

بررسی تاثیر انواع غلظتهای اکسین بر خصوصیات رشد
زعفران ()Crocus sativus L.
 مجید رستمی ،محمدحسن ابراهیم پور ،عیسی انصاری ،فرهاد عابدی؛ دانشجویان کارشناسی ارشد علوم علفهای هرز دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 علی سروش زاده ،دانشیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
کاربرد هورمونهای گیاهی در دهه اخیر با توجه به گسترش کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است و از این رو باید در مدیریت
تلفیقی گیاهان زراعی وگیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گیرد .زعفران یکی از مهم ترین محصوالت کشاورزی و دارویی ایران است
که نقش مهمی در صادرات غیر نفتی دارد .با وجود اینکه ایران بیشترین سطح زیر کشت را دارا میباشد ولی میزان عملکرد آن در
مقایسه با تولید جهانی اندک است .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر غلطت های مختلف انواع اکسین روی رشد زعفران در سال اول
رشد بود .این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در شرایط مزرعه انجام شد .فاکتور اول شامل سه غلظت
 100 ،50( IBAو  150میلی موالر ) و فاکتور دوم شامل سه غلظت  100 ،50 ،2,4-Dو 150میلی موالر ) بود و به صورت آغشته کردن
بنههای زعفران به مدت  24ساعت اعمال شد .نتایج نشان داد که توفوردی در غلظت های 100و ( 150میلی موالر ) باعث افزایش جوانه
زنی ،تعداد جوانه های جانبی ،نسبت به تیمار ایندول بوتریک اسید و شاهد گردید .تیمار ایندول بوتریک اسید در غلظت  150میلی موالر
باعث افزایش جوانی زنی نسبت به شاهد و باعث کاهش جوانی زنی نسبت به تیمار توفوردی گردید ولی غلظتهای دو تیمار فوق از
لحاظ گلدهی تفاوت معنی داری با هم نداشتند .همچنان نتایج این تحقیق نشان داد که توفوردی در غلظت  150میلی موالر باعث افرایش
طول ریشه ،وزن خشک ریشه و وزن تر ریشه نسبت به غلظت های تیمار ایندول بوتریک اسید گردید .به طور کلی نتایج آزمایش نشان
داد که آغشته کردن بنه های زعفران قبل از کاشت در هورمون اکسین صفات رشدی زعفران را در سال اول رشد بهبود خواهد بخشید.
واژگان کلیدی :اکسین ،گلدهی ،ریشه ،زعفران

مقدمه
زعفران (  ) Crocus sativaus L.گیاهی چند ساله ،نیمه گرمسیری و
سرما دوست است ( .)3این گیاه عمدتا در مناطق مدیترانه ای و غرب
آسیا و در مناطق کم باران ایران که دارای زمستان سرد و تابستانی گرم
می باشند ،گسترش دارد( .)6ماده زعفران که محصول این گیاه است از
کالله سه شاخه آن به دست می آید و به عنوان گران ترین محصول
کشاورزی و دارویی در جهان شناخته شده است( .)4این ماده دارای
خواص درمانی زیادی از جمله آرام بخش و دارای اثر ضد سرطان و ضد

التهاب میباشد( .)6عوامل درونی و بیرونی زیادی در رشد گیاهان موثرند،
از مهم ترین عوامل درونی هورمون ها را میتوان نام برد .هورمون ها عهده
دارتنظیم و هماهنگی فرآیندهایی هستند که در نقاط مختلف پیکر گیاهان
صورت می گیرد(.)1
تنظیم کننده های رشد گیاهی ( هورمون ها ) به  5رده تقسیم میشوند که
شامل( اکسینها)( ،سیتوکنینها)( ،جیبرلینها ) ،اتلین و اسیدآبسزیک
میباشند .اکسینها به دو گره طبیعی مانند  IBAو مصنوعی مانند 2,4-D
تقسیم بندی میشوند .نقاش آکسااین ها در رشد و نمو گاایاهان متاانوع
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است ،از جمله اینکه در غلظتهای باال باعث تشکیل ریشه شده و در
غلظتهای پایین موجب تشکیل جوانه میشوند(.)8
هنگامی که پیازهای زعفران با غلظت های مختلف جیبرلین( 100تا 500
میلی موالر) تیمار و کشت شدند ،گلدهی،تعداد جوانه با افزایش غلظت
جیبرلین بهبود یافت( .)7در آزمایش دیگری گزارش شد که پیازهای
تیمار شده زعفران با جیبرلین که در دمایی  15و  20درجه سانتی گراد
رشد کرده بودند ،تعداد ریشه و وزن تر و خشک ریشه آنها بیشتراز سایر
پیازها بود( .)2استفاده از هورمونهای طبیعی از جمله اکسینها میتواند
دریچه ای نو در کشاورزی امروز باز نماید و از این رو هدف از این
تحقیق ارزیابی استفاده از غلظتهای انواع اکسین بر خصوصیات رشدی
زعفران در سال اول رشد بود.
مواد و روش
این پژوهش در سال  1393به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال
تصادفی با  3تکرار در شرایط مزرعه انجام شد .فاکتور اول شامل غلطت
 IBAدر سه سطح ( 100 ، 50و  150میلی موالر) و فاکتور دوم شامل سه
سطح  100 ،50( 2,4-Dو  150میلی موالر بود .غلظت های مورد نظر در
آزمایشگاه تهیه گردید .در این آزمایش  700تا بنه زعفران اتنخاب و بعد
پوست کنی اولیه روی این بنه ها صورت گرفت و بنه ها اماده شده در
آزمایشگاه به مدت  24ساعت در غلظت های فوق الذکر  2,4-Dو IBA
به مدت  24ساعت آغشته شدند و بعد بنه های آغشته شده در مزرعه
کشت شدند .نمونه برداریها یک هفته پس از کاشت بنه های زعفران
صورت گرفت ،در این نمونه برداریها صفات موروفولوژیک زعفران از
جمله  :تعدا جوانه های اصلی ،تعداد جوانه جانبی ،تعداد گلدهی ،طول
ریشه ،وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه اندازه گیری شدند .تجزیه و
تحلیل داده ها توسط نرم افزار  SASو مقایسه میانگین تیمارها توسط
آزمون  LSDبررسی شد.

جوانه زنی زعفران در غلظت های ایندول بوتریک اسید با کاهش مقدار
غلظت  ،کاهش پیدا نکرد و پائینترین مقدار آن ( 28جوانه) در غلظت
 100میلی موالر بدست آمد .غلظت  150و  100میلی موالر توفوردی
توانست  %48جوانه زنی را نسبت به غلظت های  100و  150میلی موالر
ایندول بوتریک اسید افزایش دهد.
دو تیمار فوق باعث افزایش جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد شدند و
غلظت  150میلی موالر توفوردی توانست جوانه زنی زعفران را نسبت به
تیمار شاهد  %90افزایش دهد(شکل .)1-1
اثر غلظت های(  100 ، 50و  150میلی موالر )  2-4,Dو  IBAبر
جوانه های جانبی زعفران
جوانه زنی جوانه های جانبی زعفران بطور معنیداری تحت تأثیر
تیمارهای توفوردی و ایندول بوتریک اسید قرار گرفت (جدول .)1-1
در تیمار توفوردی ،بیشترین مقدار جوانه زنی ( 40جوانه جانبی) در
غلظت ( 150میلی موالر) مشاهده شد که از نظر آماری با غلظت150
میلی موالر( 39جوانه جانبی) تفاوتی نداشت(شکل  .)1-2جوانه زنی
زعفران در غلظت های توفوردی با کاهش مقدار غلظت ،کاهش پیدا
کرد و پایینترین مقدار آن ( 16جوانه جانبی ) نیز در غلظت  50میلی
موالر مشاهده شد که با غلظت  50میلی موالر ایندول بوتریک اسید در
یک گروه آماری قرار گرفت (شکل .)1-2

نتایج و بحث
اثر غلظت های( 100 ، 50و  150میلی موالر)  2-4,Dو  IBAبر
جوانه زنی زعفران
جوانه زنی زعفران بطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای توفوردی و
ایندول بوتریک اسید قرار گرفت (جدول  .)1-1در تیمار توفوردی،
بیشترین مقدار جوانه زنی ( 80جوانه) در غلظت ( 100میلی موالر)
مشاهده شد که از نظر آماری با غلظت 150میلی موالر( 68جوانه) تفاوت
معنیداری داشت (شکل  .)1-1جوانه زنی
زعفران در غلظت های توفوردی با کاهش مقدار
غلظت ،کاهش پیدا کرد و پایینترین مقدار آن
( 57جوانه) نیز در غلظت  50میلی موالر مشاهده
شد که با غلظت  50میلی موالر ایندول بوتریک
اسید تفاوت معنیداری داشت (شکل .)1-1
در تیمارهای غلظت های مختلف ایندول
بوتریک اسید بیشترین مقدار جوانه زنی (66
جوانه) در غلظت 150میلی موالر مشاهده شد که
از نظر آماری با غلظت 100میلی موالر (28
جوانه) تفاوت معنی داری داشت.
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در تیمارهای غلظت های مختلف ایندول بوتریک اسید بیشترین مقدار جوانه جانبی( 26جوانه
جانبی) در غلظت 100میلی موالر مشاهده شد که از نظر آماری با غلظت 150میلی موالر (22
جوانه) تفاوتی نداشت .جوانه زنی جوانه های جانبی زعفران در غلظت های ایندول بوتریک
اسید با کاهش مقدار غلظت  ،کاهش پیدا کرد و پائینترین مقدار آن ( 16جوانه) در غلظت
 50میلی موالر بدست آمد .غلظت  150و  100میلی موالر توفوردی توانست  %60جوانه زنی
را نسبت به غلظت های  100و  150میلی موالر ایندول بوتریک اسید افزایش دهد .دو تیمار
فوق باعث افزایش جوانه زنی نسبت به تیمار شاهد شدند و غلظت  150میلی موالر توانست
جوانه زنی جوانه های جانبی زعفران را نسبت به تیمار شاهد  %90افزایش دهد(شکل .)1-2
اثر غلظت های ( 100 ، 50و  150میلی موالر)  2-4,Dو  IBAبر گلدهی
گلدهی زعفران چندان تحت تأثیر تیمارهای توفوردی و ایندول بوتریک اسید قرار نگرفت
(جدول  .)1-1در تیمار توفوردی ،بیشترین تعداد گلدهی در غلظت 150میلی موالر که با
غلظت  100میلی موالر تفاوت معنی داری نداشت (شکل .)1-3توفوردی با تیمار ایندول
بوتریک اسید تفات معنی داری با هم نداشتند( .شکل .)1-3

اثر غلظت های(  100 ، 50و  150میلی موالر )  2-4,Dو  IBAبر طول ریشه
طول ریشه زعفران بطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای توفوردی و ایندول بوتریک اسید
قرار گرفت (جدول  .)1-1در تیمار توفوردی ،بیشترین طول ریشه ( 8/6سانتیمتر) در غلظت
( 150میلی موالر) مااشاهده شد که از نظر آماری با غلظت  100میلی موالر ( 6/33سانتی متر)
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تفاوتی داشت(جدول  .)1-2جوانه زنی زعفران
در غلظت های توفوردی با کاهش مقدار غلظت،
کاهش پیدا کرد و پایینترین مقدار طول آن
( 3/57سانتی متر) نیز در غلظت  50میلی موالر
مشاهده شد که با غلظت  50میلی موالر ایندول
بوتریک اسید تفاوت معنی داری داشت
(جدول.)1-2
در تیمارهای غلظت های مختلف ایندول بوتریک
اسید بیشترین مقدار طول ریشه ( 4/85سانتی متر)
در غلظت 150میلی موالر مشاهده شد که از نظر
آماری با غلظت 100میلی موالر ( 3/12سانتی متر)
تفاوت معنی داری داشت .طول ریشه زعفران در
غلظت های ایندول بوتریک اسید با کاهش مقدار
غلظت  ،کاهش پیدا کرد و کم ترین طول آن
( 2/12سانتی متر) در غلظت  50میلی موالر بدست
آمد(جدول.)1-2
اثر غلظت های(  100 ، 50و  150میلی
موالر )  2-4,Dو  IBAبر وزن تر زعفران
وزن تر ریشه زعفران بطور معنیداری تحت تأثیر
تیمارهای توفوردی و ایندول بوتریک اسید قرار
گرفت (جدول .)1-1
در تیمار توفوردی ،بیشترین مقدار وزن تر ریشه
( 8/62گرم در متر مربع) در غلظت ( 150میلی
موالر) مشاهده شد که از نظر آماری با غلظت100
میلی موالر( 5/21گرم در متر مربع) تفاوت معنی
داری داشت(جدول .)1-2
وزن تر ریشه زعفران در غلظت های توفوردی با
کاهش مقدار غلظت ،کاهش پیدا کرد و
پایینترین مقدار آن (3/57گرم در متر مربع ) نیز
در غلظت  50میلی موالر مشاهده شد که با غلظت
 50میلی موالر ایندول بوتریک اسید تفاوت معنی
داری داشت (جدول .)1-2
در تیمارهای غلظت های مختلف ایندول بوتریک
اسید بیشترین مقدار وزن تر ریشه ( 3/55گرم در
متر مربع) در غلظت 100میلی موالر مشاهده شد
(جدول ..)1-2وزن تر ریشه زعفران در غلظت
های ایندول بوتریک اسید با کاهش مقدار
غلظت ،کاهش پیدا کرد و کم ترین مقدار آن
( 2/77گرم در متر مربع) در غلظت  50میلی موالر
به دست آمد که از نظر آماری با غلظت  150میلی
موالر ( 2/66گرم در متر مربع) در یک گروه قرار
گرفت(جدول.)1-2
غلظت  150و  100میلی موالر توفوردی توانست
 %70وزن تر ریشه را نسبت به غلظت های  100و
 150میلی موالر ایندول بوتریک اسید افزایش
دهد(جدول.)1-2
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 بر وزن خشکIBA  و2-4,D )  میلی موالر150  و100 ، 50 (اثر غلظت های
ریشه زعفران
وزن خشک ریشه زعفران بطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهای توفوردی و ایندول بوتریک
 بیشترین مقدار وزن خشک، در تیمار توفوردی.)1-1  قرار گرفت (جدول%1 اسید در سطح
 میلی موالر) مشاهده شد که از نظر آماری با150(  گرم در متر مربع) در غلظت3/83( ریشه
.)1-2  گرم در متر مربع) تفاوت معنی داری داشت(جدول2/05( میلی موالر100غلظت
 کاهش پیدا کرد و،وزن خشک ریشه زعفران در غلظت های توفوردی با کاهش مقدار غلظت
 میلی موالر مشاهده شد که با50 گرم در متر مربع) نیز در غلظت0/59( پایینترین مقدار آن
 گرم در متر مربع ) تفاوت معنی داری0/59( میلی موالر ایندول بوتریک اسید150 غلظت
.)2-1 نداشت (جدول
گرچه در وزن خشک ریشه زعفران بین غلظت های تیمار ایندول بوتریک اسید اختالف معنی
داری دیده نشد ولی با کاهش غلظت ایندول بوتریک اسید وزن خشک ریشه کاهش یافت
.)1-2 (جدول
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مقاله علمی

تأثیر پاک سازی مواد استخراجی چوب بر چسبندگی
شفاف پوشه های رایج در صنعت مبلمان
 محمد غفرانی ،دانشیار علوم و تکنولوژی صنایع چوب ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 ابوالقاسم ساالروندیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،علوم و تکنولوژی صنایع چوب ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی
 سعید خجسته خسرو ،کارشناس ارشد ،علوم و تکنولوژی صنایع چوب ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مقدمه
هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تاثیر پاک سازی مواد استخراجی گونه های چوبی بلوط( ) Quercus sppو صنوبر()Populus spp

بر چسبندگی شفاف پوشه های کیلر و نیم پلی استر به سطح چوب بود .از حالل های استون صنعتی و آب گرم ( 45درجه سلسیوس)
برای پاک سازی نمونه های چوبی از مواد استخراجی استفاده شد .سطح نمونه های چوبی به ترتیب با درجه سنباده های  120و 180
پرداخت گردیدند و در دو فرایند جداگانه با پوشش های کیلر و نیم پلی استر پوشش داده شدند .چسبندگی پوشش با روش Pull
 Offاندازه گیری شد .نتایج نشان داد که پاک سازی نمونه ها از مواد استخراجی تاثیر معنی داری بر چسبندگی داشته به طوری که
نمونه های پاک سازی شده از مواد استخراجی چسبندگی باالتری از خود نشان دادند .بیشترین افزایش چسبندگی در بین نمونه های
پاک سازی شده از مواد استخراجی ،در حالل استون صنعتی مشاهده شد .در حالت کلی نیز باالترین چسبندگی ( 8/14مگاپاسکال) در
نمونه های پاک سازی شده از مواد استخراجی با حالل استون صنعتی در گونه بلوط و با پوشش نیم پلی استر مشاهده گردید و کمترین
چسبندگی ( 2/01مگاپاسکال) در نمونه شاهد گونه صنوبر و با پوشش کیلر به دست آمد.
واژگان کلیدی :پاک سازی مواد استخراجی ،چسبندگی ،بلوط ،صنوبر ،شفاف پوشه ،استون صنعتی ،آب گرم

 -1مقدمه
چوب در جامعه کنونی کاربرد فراوانی دارد و پیشرفت تکنولوژی هر
روز بر زمینه مصرف آن می افزاید .امروزه هزاران مورد مصرف برای
چوب وجود دارد و در آینده نیز بر رقابت این ماده بر سایر مصالح در
مصارف مختلف افزوده خواهد شد .اما با وجود کاربردهای بسیار،
چوب دارای محدودیت هایی می باشد که از این جمله می توان به
آسیب پذیری چوب و فرآورده های چوبی در مقابل عوامل جوی (
باران ،نور و حرارت ) ،عوامل مخرب بیولوژیک (قارچ ها ،کپک ها و
 ،)...عوامل فیزیکی و مکانیکی ( نور خورشید ،ساییدگی و  ) ...و این
که در اثر جااذب رطااوبت ،چوب دچار واکشیدگی شده و به مااحیط

مناسبی برای حمله ی عوامل مخرب تبدیل خواهد شد اشاره نمود ].[ 1
عالوه بر آن جذب رطوبت در چوب منجر به کاهش مقاومتهای
مکانیکی آن نیز می گردد ] .[2به همین منظور باید سعی شود که با بهبود
ویژگی های آن در مقابل عوامل مخرب و حفظ زیبایی ،عالوه بر حفظ
دوام چوب بر کاربردها و موارد مصرف این ماده افزود .در همین راستا و
به منظور حفاظت چوب روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی از روش هایی که عالوه بر حفاظت چوب ،بر زیبایی آن نیز می
افزاید ،پوشش دهی چوب با شفاف پوشه ها است .پوشش دهی چوب با
شفاف پوشه ها یکی از راه های افزایش عمر مفید محصوالت چوبی و
مااحافظت از آنها در مقابل عوامل مختلف است .با اعاامال پوشش های
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بستری عاری از مواد استخراجی نفوذپذیری مناسبتری در سطح چوب
داشته و اتصاالت قوی تری با سطح چوب ایجاد کرده و چسبندگی
پوشش بهبود می یابد ] .[3استون یک حالل نسبتا قوی آلی (مورد
استفاده برای پاک سازی مواد استخراجی چوب) می باشد که قادر است
اسیدهای چرب ،چربی ها ،رزین ها ،واکس ها ،ترپن ها و فیتوسترول ها
را از دیواره سلولی استخراج نماید ] [ 9و آب گرم هم به عنوان یک
حالل (مورد استفاده برای پاک سازی مواد استخراجی چوب) ،قادر به
استخراج تانن و کربوهیدرات های با وزن مولکولی پایین محلول در آب
واقع در دیواره سلولی چوب می باشد ].[10
به طوری که از مطالعات صورت گرفته نیز مشخص گردید مواد
استخراجی می توانند تاثیر بسزایی بر خواص چوب و نفوذ پذیری سطح
آن داشته باشند که از عوامل موثر بر چسبندگی پوشش است .به همین
دلیل بررسی تاثیر مواد استخراجی ،پاک سازی و خارج کردن بخشی از
مواد استخراجی چوب های مختلف بر چسبندگی پوشش از اهمیت
فراوانی برخوردار است .لذا هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر مواد
استخراجی گونههای بلوط و صنوبر بر چسبندگی برخی از شفاف پوشه
های رایج در صنعت مبلمان کشور است.

مناسب بر روی سطح چوب جذب رطوبت کاهش یافته و دوام و
پایداری مبلمان ثابت می ماند و در نتیجه می توان کاربرد چوب را
توسعه و بهبود بخشید .یکی از معیارهای مهم برای سنجش پایداری
شفاف پوشه ها ،چسبندگی مناسب آن به زیرآیند است ] .[3عوامل
زیادی می توانند چسبندگی پوشش به چوب را تحت تاثیر قرار دهند که
از جمله می توان به گونه ی چوبی ،نوع پوشش ،جهت برش ،نسبت
چوب آغاز به پایان ،درصد رطوبت چوب ،نوع پرداخت سطح چوب و
 ...اشاره کرد.
در مطالعه صورت گرفته روی نتایج تاثیر رطوبت چوب بر چسبندگی
پوشش های سلولزی ( نیترو سلولز ) ،پلی اورتان دو جزیی و پایه آب بر
روی سه گونه ی کاج اسکاتلندی ) ،(Pinus sylvestris Lراش
شرقی ) )Fagus orientalis Lو بلوط ()Quercus petraea L
با رطوبت های  12 ،8و  15درصد نشان داده شد که درصد رطوبت
باالی چوب اثر منفی روی چسبندگی پوشش اعمال شده بر سطح چوب
دارد به طوری که باالترین چسبندگی در پوشش دو جزیی پلی اورتان
اعمال شده بر روی نمونه های بلوط با رطوبت  8درصد دیده شد ].[4
همچنین نسبت بین چوب آغاز به پایان یکی از پارامترهای موثر بر
نفوذ پوشش است به طوری که چوب آغاز دارای حفرات و منافذ
بازتری نسبت به چوب پایان است و نفوذ بیشتری از پوشش در این
سطح صورت گرفته در نتیجه با افزایش نسبت چوب آغاز به پایان
چسبندگی نیز افزایش می یابد ].[5
در مطالعه ای دیگر بررسی تاثیر رطوبت بر چسبندگی پوشش های کیلر
و نیم پلی استر حاکی از آن بود که بیشترین مقدار چسبندگی مربوط به
پوشش نیم پلی استر در رطوبت  8درصد و با افزایش رطوبت
چسبندگی کاهش می یابد ] .[6یکی دیگر از عواملی که می تواند تاثیر
زیادی بر چسبندگی پوشش به سطح چوب داشته باشد و در چسبندگی
پوشش به سطح اختالل ایجاد کند ،مواد استخراجی موجود در چوب
می باشد .مواد استخراجی تاثیر زیادی بر کاهش نفوذ پذیری سطح
چوب و کشش (جذب) سطحی در چوب دارند .کریمی و همکاران
( )1383در مطالعه ای مبنی بر اندازه گیری نفوذپذیری طولی چوب
ممرز به مایعات نشان دادند که مواد استخراجی درون حفره ای سلول
های چوب تاثیر شدیدی برکاهش نفوذپذیری چوب از طریق انسداد راه
های عبور سیال دارند ].[7
لتیباری ( )1386نیز بیان نمود که مواد استخراجی تاثیر قابل توجهی بر
کشش سطحی چوب دارد اما به طور کلی تاثیر مواد استخراجی محلول
در آب بر کشش سطحی کمتر از تاثیر مواد استخراجی از جمله
اسیدهای چرب محلول در حالل های آلی می باشند .در واقع کشش
سطحی چوب از عوامل مؤثر بر ترشوندگی سطح چوب است و کاهش
آن ،کاهش ترشوندگی سطح چوب را در پی دارد و افزایش کشش
سطحی باعث افزایش ترشوندگی سطح چوب و نفوذ پوشش در چوب
می شود ].[8
غفرانی و خجسته خسرو ( )1392در مطالعه دیگری مبنی بر از بین بردن
مواد استخراجی چرب سطح چوب های چرب بر چسبندگی پوشش در
شفاف پوشه ها بیان کردند که چربی زدایی سطح چوب های چرب ،اثر
قابل توجهی بر افزایش چسبندگی پوشش اعمال شده بر روی سطوح
چوب دارد و با از بین بردن مواد استخراجی چوب ،جذب سطحی پایین
چوب های چرب با از بین رفتن چربی سطح افزایش یافته و پوشش در

 -2بخش تجربی
 -1-2مواد
در این تحقیق از دو گونه چوبی شامل بلوط ( )Quercus sppو صنوبر
( )Populus sppبا میانگین جرم مخصوص  0/65و 0/37گرم بر سانتی
متر مکعب استفاده گردید .عامل مهم انتخاب این دو گونه کاربرد زیاد
آنها در صنعت چوب و متفاوت بودن ساختار سلولی و دانسیته ی آنها
می باشد .نمونههای انتخاب شده دارای شرایط رشد عادی بوده و عاری
از هرگونه ترک ،شکاف ،گرههای مرده و زنده ،چوبهای واکنشی،
کج تاری ،پوسیدگی و بیماری های قارچی بودند.
حالل های مورد استفاده در این تحقیق استون صنعتی و آب گرم (دمای
 45درجه سلسیوس) بودند .خواص فیزیکی استون و آب در جداول  1و
 2قابل مشاهده است ].[11
شفاف پوشه های استفاده شده در این تحقیق ،سیلر و کیلر بر پایه ی
نیترات سلولز و نیم پلی استر (نیمه مات) بر پایه ی رزین آلکید است.
خصوصیات پوشش های مورد استفاده شده در این تحقیق در جدول 3
آورده شده است.
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 -2-2روش کار
 -1-2-2تهیه نمونه ها
گونه های چوبی مورد استفاده که به صورت الوار تهیه شدند با رعایت
اصول چوب خشک کنی در هوای آزاد در دو دسته ی جداگانه در یارد
قرار گرفت .پس از طی یک ماه ،رطوبت چوب آالت به زیر  10درصد
رسید .الوار خشک شده به تخته هایی به ضخامت نهایی  20میلی متر
برش داده شدند و در نهایت به نمونه هایی هایی با ابعاد 150×100×20
میلی متر تبدیل شدند.
-2-2-2پاک سازی مواد استخراجی نمونه های چوبی
برای پاک سازی (خارج نمودن) مواد استخراجی نمونه های چوبی،
نمونه ها به صورت مجزا درون حالل های استون صنعتی طبق استاندارد
 T207-OM88 TAPPIو آب گرم با دمای  45درجه سلسیوس طبق
استاندارد  T204-OM88 TAPPIبه مدت  72ساعت غوطهور شدند
] .[12بعد از عملیات غوطه وری نمونه ها در حالل ها ،آن ها برای
خشک شدن ابتدا در دمای  50درجه سانتی گراد درون خشک کن
آزمایشگاهی قرار داده شدند که این امر برای جلوگیری از خشک شدن
سریع و ایجاد ترک در نمونه ها بود .سپس دمای خشک کن تا 103±2
درجه ی سلسیوس برای کاهش رطوبت و خشک شدن نمونه ها (به
مدت  24ساعت) افزایش یافت.
در نهایت برای رسیاادن رطوبت نمونه ها تا رطوبت  8درصد ،نمونه ها
در اتاق کلیااما با دمای  20±2درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 42±5
قرار داده شدند ] .[13ماادت زمااان قرارگیری نمونهها در شرایط کلیما
دو هفته بود.

رنگ کاری برای پوشش های نهایی مورد استفاده مشابه در نظر گرفته
شد .در جدول  4ترکیب بندی نمونه های تهیه شده براساس عوامل متغیر
مورد بررسی نشان داده شده است.
 -3-2اندازه گیری چسبندگی پوشش
پس از خشک شدن نمونه های چوبی پوشش داده شده ،قطعه های
استوانه ای (دالی) از جنس آلومینیوم با قطر  20میلی متر و به وسیله ی
چسب اپوکسی دو جزئی ساخت کشور آلمان با میزان  150±10گرم در
هر متر مربع در شرایط دمایی  20درجه سلسیوس بر روی نمونه ها
چسبانده شدند و برای خشک شدن به مدت  24ساعت در شرایط دمایی
مذکور قرار گرفتند ].[15
چسبندگی پوشش در نمونه ها به وسیله ی دستگاه تست چسبندگی
اتوماتیک  PosiTest ATساخت کشور آمریکا با سرعت کشش 0/3
مگا پاسکال در ثانیه اندازه گیری شدند .از استاندارد D -4541
 ASTMبرای اندازه گیری چسبندگی استفاده شد .آزمون چسبندگی
بر روی هر نمونه  6بار تکرار شد.

 -3-2-2آمادهسازی سطح نمونه ها
یکی از فرایندهایی که قبل از پوشش سطح چوب باید صورت گیرد،
پرداخت سطح آن با سنباده است .عملیات پرداخت برای یکنواخت
کردن سطوح نمونههای چوبی و از بین بردن ناهمواری های سطحی آنها
میباشند که در مرحله ماشینکاری به وجود میآیند .به همین منظور
سطح نمونهها توسط سنباده لرزان دستی برقی طی مراحلی از سنباده زبر
به نرم در جهت الیاف چوب به ترتیب با درجههای سنباده  120و 180
پرداخت شدند ].[ 14

 -4-2طرح آماری
نتایج با نرم افزار  SPSSمورد آنالیز قرار گرفت .برای بررسی اثر مستقل
و متقابل عوامل متغیر ،نتایج با استفاده از آزمون فاکتوریل در سطح
اطمینان  95درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای مقایسه ی
میانگین عوامل معنی دار از آزمون چند دامنه ی دانکن استفاده شد.
آزمون دانکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین ها را از باالترین مقدار تا
پایین ترین مقدار بررسی و در دسته بندی های مختلف براساس حروف
الفبای التین قرار می دهد.

 -4-2-2پوشش دهی سطح نمونه ها
برای پوشش دهی سطح نمونه ها ،ابتدا سطوح نمونه های چوبی به وسیله
پوشش سیلر در جهت موازی الیاف بوسیله پیستوله پوشش داده شد.
سپس بعد از خشک شدن کامل سیلر سطوح آنها به وسیله سنباده درجه
 360به صورت کامل سنباده کاری شدند .بعد از
پاک کردن گرد و غبار حاصل از سنباده کاری،
پوشش های نهایی کیلر و نیم پلی استر در دو
مرحله جداگانه و به وسیله پیستوله بر روی
سطوح نمونه های چوبی انتقال یافتند به این
صورت که نمونه هایی که با سیلر پوشش داده
شده بودند به دو قسمت تقسیم شده و سپس
عملیات رنگ کاری روی نمونه ها با پوشش
های کیلر و نیم پلی استر صورت گرفت .شرایط
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 -3-2اندازه گیری چسبندگی پوشش
پس از خشک شدن نمونه های چوبی پوشش
داده شده ،قطعه های استوانه ای (دالی) از جنس
آلومینیوم با قطر  20میلی متر و به وسیله ی چسب
اپوکسی دو جزئی ساخت کشور آلمان با میزان
 150±10گرم در هر متر مربع در شرایط دمایی
 20درجه سلسیوس بر روی نمونه ها چسبانده
شدند و برای خشک شدن به مدت  24ساعت در
شرایط دمایی مذکور قرار گرفتند ].[15
چسبندگی پوشش در نمونه ها به وسیله ی دستگاه
تست چسبندگی اتوماتیک PosiTest AT
ساخت کشور آمریکا با سرعت کشش  0/3مگا
پاسکال در ثانیه اندازه گیری شدند .از استاندارد
 D ASTM -4541برای اندازه گیری
چسبندگی استفاده شد .آزمون چسبندگی بر
روی هر نمونه  6بار تکرار شد.
 -4-2طرح آماری
نتایج با نرم افزار  SPSSمورد آنالیز قرار گرفت.
برای بررسی اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر،
نتایج با استفاده از آزمون فاکتوریل در سطح
اطمینان  95درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .برای مقایسه ی میانگین عوامل معنی دار
از آزمون چند دامنه ی دانکن استفاده شد .آزمون
دانکن تفاوت مشاهده شده بین میانگین ها را از
باالترین مقدار تا پایین ترین مقدار بررسی و در
دسته بندی های مختلف براساس حروف الفبای
التین قرار می دهد.

 -3نتایج و بحث
نتایج تاثیر مستقل عوامل متغیر بر چسبندگی در
جدول  5آورده شده است .همانطور که مشاهده
می شود در تاثیر مستقل نوع گونه بر چسبندگی،
بیشترین مقدار چسبندگی مربوط به گونه چوبی
بلوط بوده و کمترین میزان در گونه صنوبر به
دست آمده است .گروهبندی دانکن صورت
گرفته نیز گونه بلوط را با باالترین میزان
چسبندگی در گروه  Aقرار داده است .در مورد
اثر مستقل نوع شفاف پوشه بیشترین میزان
چسبندگی در پوشش نیم پلی استر و کمترین
میزان در پوشش کیلر بوده است که گروهبندی
دانکن ارایه شده در جدول  5نیز موید نتایج فوق
است .در تاثیر مستقل نوع حالل در پاک سازی
مواد استخراجی چوب بر میزان چسبندگی،
بیشترین چسبندگی مربوط به نمونه های پاک
سازی شده از مواد استخراجی توسط حالل استون
صاانعتی بود و کمااترین چسبندگی در نمونه های

شاهد مشاهده شد .گروه بندی دانکن صورت گرفته نیز پاک سازی مواد استخراجی با حالل
استون صنعتی را با باالترین چسبندگی در گروه  Aو نمونه های شاهد را با کمترین چسبندگی
در گروه  Cقرار داده است .میزان بهبود چسبندگی در حالل استون صنعتی و آب نسبت به
نمونه شاهد به ترتیب  17و  8درصد بوده است (جدول .)5
نتایج حاصل از تاثیر متقابل عوامل متغیر (گونه چوبی ،پاک سازی چوب از مواد استخراجی و
نوع شفاف پوشه) در شکل  1ارایه گردیده است .همان طوری که در این شکل مشخص است
پاک سازی مواد استخراجی سطوح گونه های بلوط و صنوبر با حالل های استون صنعتی و آب
گرم تاثیر مثبتی بر افزایش چسبندگی داشته است .در بین گونه های بلوط و صنوبر ،گونه بلوط
بیشترین میزان چسبندگی را قبل و پس از پاک سازی مواد استخراجی دارد و از بین پوشش
های کیلر و نیم پلی استر ،پوشش نیم پلی استر عملکرد بهتری داشته و بیشترین میزان چسبندگی
را در این شفاف پوشه مشاهده شد .به طور کلی نیز می توان بیان نمود که چسبندگی نمونه
های بلوط که با حالل استون صنعتی از مواد استخراجی پاک سازی شدند و با پوشش نیم پلی
استر پوشش داده شدند 14 ،درصد بیشتر از نمونه های شاهد این گونه با پوشش نیم پلی استر
بود .همچنین چسبندگی نمونه های صنوبر که با حالل استون صنعتی از مواد استخراجی پاک
سازی شدند و با پوشش نیم پلی استر پوشش داده شدند 31 ،درصد بیشتر از نمونه های شاهد
گونه صنوبر پوشیده شده با نیم پلی استر به دست آمد.
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 -1-3نوع گونه چوبی
در بین گونه های مورد بررسی ،باالترین مقدار چسبندگی در گونه بلوط
به دست آمد و کمترین چسبندگی نیز در گونه صنوبر مشاهده گردید.
از دالیل باال بودن چسبندگی پوشش در گونه بلوط می توان به
پیوستگی باالتر الیاف در این گونه نسبت داد که به دلیل دانسیته باال و
تخلخل کمتر گونه بلوط نسبت به گونه صنوبر است .به طور کلی گونه
های دارای جرم مخصوص باال ،از چسبندگی مطلوب بین الیاف و
مقاومت باالتر الیاف در سطح چوب برخوردار هستند لذا در طی فرآیند
کشش در اندازهگیری چسبندگی گونه بلوط ،مقاومت بیشتری در مقابل
نیروی وارده تحمل کرده ،شکست در آنها به سختی و با اعمال نیروی
باالتر ایجاد می شود ].[14
اما در گونه های با جرم مخصوص کم به دلیل پیوستگی بین الیاف پایین،
تحمل نیروی کمتری داشته ،به راحتی شکست در آنها ایجاد و در
بسیاری موارد بخشی از چوب همراه با پوشش از سطح آن جدا می شود.
بنابراین هنگام آزمودن چسبندگی پوشش ،الیه های سطحی ضعیف می
توانند تاثیر زیادی بر کاهش چسبندگی پوشش به سطح چوب داشته
باشند ] .[14بررسی سطوح نمونههایی که آزمون چسبندگی روی آنها
صورت گرفته بود نیز بیانگر این بود که در گونه بلوط نوع جدایش بیشتر
از نوع چسبندگی ( )Adhesionبوده و بخش بسیار کمی از نوع
پیوستگی ( )Cohesionبود اما در گونه صنوبر نوع جدایش در اکثر
نمونهها بیشتر از نوع پیوستگی بوده است (شکل .)2
 -2-3نوع حالل
نتایج نشان داد که استفاده از حالل های استون و آب گرم در پاک
سازی مواد استخراجی چوب تاثیر مثبتی بر بهبود چسبندگی نسبت به
نمونه های شاهد در گونه های صنوبر و بلوط دارد .به نحوی که حالل
استون صنعتی به عنوان یک حالل آلی بیشترین تاثیر را در پاک سازی
مواد استخراجی گونه های صنوبر و بلوط نسبت به حالل آب گرم دارد.
استون حاللی نسبتا قوی مواد آلی بوده و قدرت حل کردن بخش اعظم
مواد استخراجی سطح چوب را داشته و در نتیجه پاک سازی نمونه ها از
مواد استخراجی ،جذب سطحی این نمونه ها نسبت به سطح چوب های
حاوی مواد استخراجی (شاهد) ،افزایش یافته و در پی افزایش جذب
سطحی چوب ،ترشوندگی سطحی افزایش می یابد و با افزایش
ترشوندگی سطح ،نفوذ پوشش در سطح افزایش می یابد ] .[8به طور
کلی تاثیر مواد استخراجی محلول در آب روی کشش سطحی چوب
کمتر از تاثیر مااواد استخراجی از جاامله اسید های چرب محلول در
حالل های آلی می باشد.
به طوری که خروج مواد استخراجی حالل در مواد آلی تاثیر بیشتری
روی افزایش کشش سطحی چوب در مقایسه با خروج مواد استخراجی
حالل در آب دارد .در واقع کشش سطحی چوب از عوامل مؤثر بر
ترشوندگی سطح است و افزایش آن با خروج مواد استخراجی محلول در
حالل های آلی ،باعث افزایش ترشوندگی سطح می شود ].[8
در طی فرایند پاک سازی چوب از مواد استخراجی با استون صنعتی
اسیدهای چرب ،الکلهای چرب ،ترپنها و  ...از چوب خارج میشوند.
استفاده از آب نیز خارج شدن مواد استخراجی چوب مانند تاننها،
فنلها ،قندها و  ...را در پی دارد )1992(Laks .نشان داد که حالل های
آلی بیش از آب گرم باعث تورم دیواره سلولی شده و انتظار می رود که
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مواد استخراجی را از چوب خارج نماید ] )1991(Laks .[18و
 )1999(Anonنیز بیان نمودند که استون هم قادراست اسیدهای چرب،
چربیها ،رزینها ،واکسها ،ترپنها و فیتوسترولها را از دیواره سلولی خارج
نماید ]18و .[9در تحقیق حاضر پاک سازی نمونه ها از مواد استخراجی
نشان داد که با خروج مواد استخراجی (افزایش نفوذپذیری چوب) نفوذ
پوشش ها افزایش می یابد و با افزایش نفوذ پوشش ،چسبندگی افزایش
می یابد Cristea .و همکاران ( )2011و همچنین غفرانی و خجسته
خسرو ( )1392در مطالعات خود بیان نمودند که افزایش ترشوندگی
سطح چوب و نفوذ پوشش در چوب از عوامل موثر بر افزایش
چسبندگی پوشش به سطح چوب میباشد ] 3و .[19
 -3-3نوع شفاف پوشه
نتایج تاثیر نوع پوشش بر چسبندگی پوشش بیانگر این بود که باالترین
میزان چسبندگی در پوشش نیم پلی استر بوده و نسبت به پوشش کیلر از
چسبندگی بهتری برخوردار است .پوشش کیلر در مجاورت هوا خشک
شده و به نوعی یک پوشش تک جزئی است و خشک شدن آن با از
دست دادن حالل خود رخ می دهد ] .[20پوشش نیم پلی استر دو جزئی
بوده و خشک شدن آن منوط به افزودن ماده سخت کننده به نیم پلی استر
قبل از آغاز عملیات پوشش دهی است .با افزودن ماده سخت کننده و
اعمال پوشش روی سطح ،نیم پلی استر شروع به واکنش بر روی سطح
اعمال شده نموده و پلیمریزاسیون آن روی سطح تکمیل می شود ] [20که
در نتیجه پیوندهای قویتری با سطح چوب ) زیرآیند خود ( ایجاد می
نماید ] [3و باعث افزایش چسبندگی پوشش می شود .از طرف دیگر باال
بودن وزن مولکولی پوشش سلولزی )کیلر) می تواند از دیگر دالیل پایین
بودن چسبندگی در این پوشش ها باشد ].[20
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[4] A. Sonmez, M. Budakci, M. Bayram, Effect of wood
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Essay. (2009), 1432-1437.
[5] F.F.P Kollmann, W.A. Cote. Principles of Wood Science
and Technology. Springer, Berlin, 1984, 162 p.
[6] G. H. Manavi, M. Ghofrani, S. A. Mirshokraei, Effects of
wood type, moisture content and paint type on adhesion
strength of conventional clear paints used in furniture
manufacture, Iranian. J. Wood Paper Sci. Res. 2012, 743753. (in Persian)
[7] A. karimi, D. parsapajouh, T. Naseri manesh, S. Izadyar,
Longitudinal permeability in Hornbeam wood to water,
Iranian j. Nathral Res. 2005, 755-763. (in Persian)
[8] A. Jahan Latibari, Science and technology of adhesion
for lignocellulosic substances. Islamic Azad University
press, Iran: Karaj. 2007, 172-175. (in Persian)
[9] B. Anon, American Wood Handbook. Wood as
anengineering material. Gen. Tech. Rep. FPL-GTR- 113.
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463 pp.
[10] E.M. Ajuong, C. M. Breese, The roles of extractives on
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(Afzelia Africana Smith). Wood Fiber Sci. 1998, 161–170.
[11] www.daneshnameh.roshd.ir/mavara.
[12] V. Safdari, M. Nasiri, H. Jodi, S.K. Hosseinihashemi,
The effect of wood extractive on the fixation and leaching of
ACC preservative in Beech wood, Iranian. J. Wood Paper
Sci. Res. 2013, 62-73. (in Persian)
[13] Wood - Determination of Moisture Content for Physical
and Mechanical Tests, TSE: Ankara, Turkey, TS- 2471,1976.
[14] S. Khojasteh Khosro, Investigation on the effect of nano
Zinc Oxide on physical properties of polyurethane clear coat
in wooden furniture surfaces, degree of M.Sc, Shahid Rajaee
Teacher Training University, Iran, 2014. (in Persian)
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Using Portable Adhesion Testers, Annual Book of ASTM
Standard, ASTM Standard, D4541, 2002.
[16] M. Ghofrani, H. Baghery, S. Khojasteh Khosro, Effect
of Priming of Wood Surface on the Adhesion Strength of
Coating in Furniture and Other Wooden Products,
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[17] B.Kaygin, E. Akgun, Comparison of conventional
varnishes with nanolake UV varnish with respect to hardness
and adhesion durability.Berlin, Int. J. Mol. Sci. 2008, 476485.
[18] P.E. Laks, The chemistry of wood bark, 1991, 257–330.
[19] M. V. Cristea, B. Riedl, P. Blanchet, Effect of addition
of nanosized UV absorbers on the physico-mechanical and
thermal properties of an exterior waterborne stain for wood.
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[20] M. Budakci, Design and Production of a New Adhesion
Testing Device and Its Utilization with Testing of Wood
Varnishes, PhD Thesis, Department of Furniture and
Decoration, Gazi University, Turkey, 2003.

 نتیجه گیری-4
در پژوهش حاضر تاثیر پاک سازی چوب از مواد استخراجی در گونه
های چوبی بلوط و صنوبر با دو پوشش نیم پلی استر و کیلر مورد
 در تاثیر نوع گونه چوبی مشخص گردید که.بررسی قرار گرفت
 به طور.چسبندگی گونه بلوط باالتر از چسبندگی گونه صنوبر است
کلی گونه های با دانسیته پایین استحکام کمتری نسبت به گونه های
با دانسیته باال دارند و این به دلیل پیوستگی کم بین الیاف چوبی در
.این گونه ها است
در خصوص بررسی تاثیر پاک سازی سطوح نمونه های مورد آزمون
از مواد استخراجی مشخص گردید که چسبندگی نمونه های آزمونی
 بیشترین،که با حالل استون صنعتی از مواد استخراجی پاک شدند
تاثیر مثبت را بر بهبود چسبندگی پوشش به سطح چوب در مقایسه با
،نمونه هایی که توسط حالل آب گرم از مواد استخراجی پاک شدند
 استفاده از حالل استون در طی پاک سازی چوب از مواد.دارد
 ترپنها، الکلهای چرب،استخااراجی باعث خااروج اسیدهای چرب
 استفاده از آب نیز خارج شدن مواد استخراجی. از چوب میشود... و
 در پی خروج. را حاصل میشود...  قندها و، فنلها،چوب مانند تاننها
مواد استخراجی چوب از آن نفوذ پوشش به داخل حفرات سلولی
.بیشتر شده و در نهایت منجر به افزایش چسبندگی پوشش می شود
در بررسی تاثیر نوع پوشش نیز مشخص گردید که پوشش نهایی نیم
 پوشش نیم.پلی استر چسبندگی باالتری نسبت به پوشش کیلر دارد
 یک نوع پوشش دو جزئی بوده و خشک شدن آن منوط،پلی استر
 با افزودن سخت کننده.به افزودن ماده سخت کننده است
پلیمریزاسیون این پوشش در سطح چوب کامل می شود که در این
حالت این پوشش ارتباط بهتری با چوب برقرار نموده و چسبندگی
.باالتری دارد
 با حفاظت.مبلمان و محصوالت چوبی دارای ارزش باالیی هستند
مناسب از چوب با رعایت اصول رنگ کاری و انتخاب نوع ماده
 طول عمر و زیبایی محصوالت تولیدی، می توان چسبندگی،مناسب
 با استفاده از نتایج تحقیق حاضر می توان از طریق پاک.را افزایش داد
 پایداری و کیفیت پوشش اعمالی روی،سازی مواد استخراجی چوب
 طول عمر و،سطح چوب را بهتر نموده و باعث افزایش چسبندگی
زیبایی سطح چوب شد که در نهایت دوام محصوالت چوبی نیز
.افزایش می یابد

 منابع-5
[1] J. Chin, E. Byrd, J. Martin, T. Nguyen, Validation of the
Reciprocity Law for Coating Photo degradation, J.
Coat.Technol. Res .(2005), 499-508.
[2] A.Stamm, J. Millett,The interial surface of cellulosic
materiales Persented at the seventeenth colloid symposium,
helt at ann arber, Michigan, 1940, 843-845.
[3] M. Ghofrani, S. Khojasteh Khosro, The effect of surface
fat removal in fatty wood on the adhesion strength of clear
coating. J. Color. Sci. Tech. (2014), 1436-1447. (in Persian)
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مقاله علمی

نقش عنصر روی در تعدیل تنش شوری در گندم
 مهنا وفاخواه ،دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاک شناسی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مقدمه
رشد محصوالت کشاورزی از جمله گندم در مناطق خشک و نیمه خشک اغلب در معرض عوامل نامطلوب محیطی مانند خشکسالی یا
شوری زیاد خاک میباشد .شوری باعث طیف وسیعی از اثرات زیانآور مانند ایجاد مسمومیت توسط برخی یونهای سمی ،فعالیت اندک
در گیاه ،ناهنجاریهای تغذیهای ،کاهش رشد و کیفیت محصول ،توقف سرعت فتوسنتز ،محتوی کلروفیل ،آسیب به نفوذ پذیری غشای
پالسما و سایر اختالالت متابولیکی در گندم میشود .تولید گونههای اکسیژنی فعال زمانی رخ میدهد که گیاه گندم در شرایط تنش
شوری قرار میگیرد که به  ،DNAپروتئین و پراکسیداسیون چربیها آسیب رسانده و در نهایت منجر به مرگ سلول میگردد .روی یک
جزء مهم بسیاری از آنزیمهای مهم آنتی اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز ،پراکسیداز ،آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز میباشد و
تثبیت کننده ساختار پروتئینها و غشاء و پروتئینهای متصل به  DNAاست .از این رو ،روی چندین نقش حافظتی در کاهش تخریب
سلولی توسط  ROSتولید شده تحت شرایط تنش محیطی دارد و بنابراین ،روی در بیان مکانیسمهای تحمل گیاه تحت شرایط تنش
شوری دخالت میکند .در واقع در خاکهای شور ،مصرف مقادیر باالتر عنصر روی موجب افزایش تحمل گیاه گندم به شوری و عملکرد
آن میشود.
واژههای کلیدی :آنزیمهای آنتی اکسیدان ،گونههای اکسیژن فعال

مقدمه
تنشهای محیطی به ویژه شوری از مهمترین عوامل کاهش دهنده
محصوالت کشاورزی در سطح جهان هستند .شوری فرایند تجمع
نمکهای محلول است که توسط آن خاکهای شور تولید میشوند (یوما و
همکاران .)1995 ،تجمع نمکها فشار اسمزی محلول خاک را به دلیل
محدودیت جذب آب توسط گیاهان افزایش میدهد (کرامر و همکاران،
 .)1999اگر مقادیر بیش از اندازه نمک به داخل گیاه وارد شود ،نمک

سرانجام به مقادیر سمی افزایش خواهد یافت و فتوسنتز سطح برگ گیاه
را کاهش خواهد داد .در اثر شوری ،رشد کاهش یافته و گیاه ضعیف
میگردد .چنین گیاهی قادر به تولید محصول زیاد نبوده و بدین ترتیب
عملکرد گیاه نیز کاهش مییابد .شوری ممکن است به  3طریق باعث
کاهش رشد و عملکرد گیاه گردد -1 :وجود نمک در خاک باعث
میشود که آب موجود در خاک کمتر در دسترس گیاه قرار بگیرد و
گیاه برای جذب آب دچار مشکل گردد .در این صورت گیاه برای اینکه
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بتواند حداقل آب مورد نیاز خود را جذب کند باید انرژی بیشتری
صرف نماید -2 .برخی یونها مانند کلر ،بر و سدیم ممکن است برای
گیاه مسمومیت ایجاد کنند .معموال در شرایط شوری غلظت این عناصر
باال است و برای برخی گیاهان مشکل ایجاد میکند -3 .شوری ممکن
است باعث اختالل در جذب برخی عناصر غذایی توسط گیاه گردد
(افیونی و همکاران.)1384 ،
تنش شوری برگسترش فرایندهایی مثل جوانهزنی بذر ،رشد و بنیه بذر،
رشد گیاهی ،گلدهی و میوه اثر میکند (سایرام و تیاگی .)2004 ،شوری
عموما باعث تاخیر در جوانه زنی و کاهش درصد و سرعت جوانه زنی
میگردد .شوری بسته به شدت آن میتواند باعث گردد که درصدی از
بذرها سبز نشوند ،یا دیرتر سبز شوند و یا گیاهان ضعیفی تولید کنند.
برخی گیاهان مانند گندم در مرحله جوانهزنی بذر تحمل کمی نسبت به
شوری دارد اما تحمل آنها در مراحل بعدی رشد افزایش مییابد (افیونی
و همکاران .)1384 ،در گندم ،تنش شوری اغلب منجر به افزایش تولید
گونههای اکسیژنی فعال میشود و درنتیجه آنزیمهای آنتی اکسیدان در
تحمل تنش گیاه مهم میباشند (میتلر و همکاران ROS .)2004 ،بطور
بالقوه دارای پتانسیلی است که با بسیاری از ترکیبات سلولی واکنش داده
وسبب خسارت به غشاء و سایر ماکرومولکولهای ضروری میشود
(بلوخینا و همکاران .)2002 ،گیاه گندم با دارا بودن سیستم ضد اکسنده
که شامل ترکیبات آنزیمی و غیر آنزیمی است معموالً سطوح  ROSرا
در سلول در حد متعادل نگه میدارد (آل-آقابری و همکاران.)2004 ،
در حال حاضرشدیداً پذیرفته شده که گونههای اکسیژنی فعال ()ROS
مسئول صدمات مختلف ناشی از تنش به مولکولهای بزرگ و در نهایت
ساختار سلولی هستند (موفتا و میشل1987 ،؛ کندپال و همکاران،
 .)1981روی از جمله عناصر ضروری و کم مصرف برای گیاهان است
که به صورت کاتیون دو ظرفیتی ) (Zn2+جذب میشود .این عنصر یا
به عنوان بخشی از ساختمان آنزیمها به کار میرود و یا به صورت
کوفاکتورهای تنظیم کننده در تعداد زیادی از آنزیمها عمل میکند.
روی در گیاهان حداقل در ساختمان چهار آنزیم کربنیک آنهیدراز،
الکل دهیدروناژ ،سوپراکسید دیسموتاز و پلیمزار به کار رفته است.
این عنصر برای ساخته شدن ایندول استیک اسید از ترپتوفان ضروری
میباشد .کمبود روی مانع از سنتز پروتئین و متابولیسم کربوهیدراتها نیز
میشود .همچنین تراوایی غشائ پالسمایی در گیاهان مبتال به کمبود
روی ،افزایش یافته و منجر به خروج پتاسیم ،نیترات و ترکیبات آلی از
سلول ریشه میگیرد (ملکوتی و همدانی .)1370 ،علل کمبود روی در
ایران عبارتند از :فقیر بودن خاک از کانیهای حامل روی ،وجود پ-
هاش قلیایی و مقدار زیادی کربنات کلسیم ،مرده بودن خاک مانند
وضعیت خاکها پس از تسطیح که فاقد باکتریها و مواد آلی مفید هستند
و مقدار زیاد فسفر و ازت در خاک (ساالردینی .)1382 ،روی در
مکانیزمهای اصلی اسکاونجینگ  ROSدر گندم شامل سوپر اکسید
دیسموتاز(،)SODآسکوربات پراکسیداز ( ،)APXپراکسیداز()POD

و کاتاالز ( )CATنقش اساسی دارد (آسادا و تاکاشیما .)1987 ،این
آنزیمهای آنتی اکسیدانی موجود در گیاه سبب خنثیسازی گونههای
اکسیژن فعال و رادیکالهای آزاد میگردند (ژانگ و کرخام.)1996 ،
این تحقیق با توجه به اهمیت گندم به عنوان یکی از محصوالت غذایی
عمده دنیای امروز انجام شده است .با وجود نیاز شدید مردم به این
محصول و نیز آب و هوای خشک و نیمه خشک ایران اقدام به تولید و
عرصه محصوالتی با قابلیت تحمل بیشتر به شرایط تنش و عملکرد باال
ضروری است.
اثر تنش شوری در تولید گونههای اکسیژن فعال در
سلولهای گیاه گندم
شوری خاک یکی از تنشهای اصلی غیر حیاتی است که عمدتاً به دلیل
یونهای بیش از حد کلر و سدیم در گیاه گندم (شیلپیم و نارندرا)2005 ،
بر بهرهوری و کیفیت آن تأثیرات بسیار بدی میگذارد (زو.)2001 ،
یک پیامد تنش شوری در گندم تولید بیش از حد گونههای اکسیژن
فعال ( )ROSاست .الکترونهای تراوش شده از زنجیره انتقال الکترونی
میتوانند با اکسیژن مولکولی واکنش نشان داده و تولید انواع اکسیژن
فعال مانند سوپراکسید ( ،)O-2پراکسید هیدروژن ( )H2O2و رادیکال-
های هیدروکسیل ( )OHنمایند (رضایی و همکارانROS .)1385 ،
بسیار واکنشپذیر است و با صدمه زدن به لیپیدهای غشاء ،پروتئینها،
رنگدانههای فتوسنتزی و اسیدهای نوکلئیک باعث مرگ گیاهچه می-
شود (لوو و همکاران )2010 ،و مخصوصاً باعث پراکسیداسیون
لیپیدهای غشاء میشود (دیویس .)1987 ،تولید رادیکالهای آزاد و
افزایش پراکسیداسیون لیپیدها تحت تنش شوری ممکن است به افزایش
نفوذ پذیری غشاء ،کاهش تمامیت غشاء و تخریب غشاهای بیولوژیکی
منجر شود (دیونیسیو و توبیتا ،)1998 ،که باعث ایجاد غشاهای سوراخ-
دار و آسیب دیده ،افزایش تراوش الکترولیت و از دست دادن یونها
میشود .فریدوویچ ( )1986گزارش داده مقادیر زیاد  H2O2و  O2که
توسط تنش شوری ایجاد میشود ،تشکیل رادیکالهای بسیار فعال
هیدروکسیل )• (OHرا تسهیل میکند .عموماً این رادیکالهای
هیدروکسیل در ایجاد پراکسیداسیون لیپیدها کامالً مشابه  ROSدر نظر
گرفته میشوند که منجر به آسیب غشاء میشوند.
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هر چند که در سال های اخیر منابع جدیدی از  ROSدر گیاهان معرفی
شده اند ،این منابع شامل  NADPHاکسیداز ،آمین اکسیداز و
پراکسیدازهای متصل به دیواره سلولی می باشند .بسیاری از تنشهایی
که باعث شکسته شدن مکانیزم های خود تنظیمی در سلول می شوند ،
تولید  ROSرا افزایش میدهند (فریدوویچ .)1986 ،یکی از این تنش
ها شوری می باشد (دات و همکاران .)2000 ،این تنش نقطه آغاز تولید
فعال  ROSتوسط  NADPHاکسیداز است(فریدوویچ.)1986 ،
افزایش تولید  ROSدر طی تنش می تواند یک عالمت تهدید برای
سلول باشد ،اما همچنین تصور می شود که  ROSمی تواند به عنوان
یک سیگنال برای فعال سازی مکانیزم های دفاعی عمل نماید (میلر و
همکاران ،)2008 ،زیرا تجمع بیش از حد  ROSمی تواند باعث مرگ
سلول گردد .مرگ سلولی ناشی از  ROSمیتواند در نتیجه واکنش های
اکسیداتیوی نظیر پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء ،اکسیداسیون پروتئینها،
ممانعت از فعالیت آنزیم ها و خسارت به  DNAو  RNAباشد (آسادا
و تاکاشیما.)1987 ،

 )1روش کاتاالزی که در آن دهنده الکترون مولکول پراکسید هیدروژن
دیگری است.
 )2روش پراکسیدازی که نیاز به یک دهنده هیدروژن دارد.
پراکسیداز آسکوربات ( ،)APXکاتاالز ( )CATو پراکسیداز
( )PODبه همراه تمیز کنندههای با جرم مولکولی پایین مانند
آسکوربات ،گلوتاتیون و پرولین به عنوان دفاع اصلی در مقابل ROS
تولید شده در بخشهای مختلف سلولهای گیاه گندم عمل میکنند (آپل
و هیرت .)2004 ،عموماً پراکسیدازها به عنوان آنزیمهای مسمومیت
زدای گونههای اکسیژن فعال عمل میکنند ،زیرا هیدروژن پراکسید
( )H2O2مادهای است که برای دامنه گستردهای از واکنشهای وابسته
به پراکسیداز به عنوان ماده پذیرنده الکترون عمل میکند .پراکسیداز
( H2O2 ،)PODرا با اکسیداسیون سوبسترای مشترک مانند ترکیبات
فنولی و یا آنتی اکسیدانها تجزیه میکند .گزارش شده است که فعالیت
زیادتر  PODمیتواند سریعتر و شدیدتر تغییرات  ROSرا کاهش دهد
(زند و همکاران.)1389 ،
اکسیداز پلی فنول ( )PPOیک آنزیمی است که برخی فنولها را به
کینون اکسید میکند .این آنزیم در تعدادی از گیاهان در ارتباط با
بیوسنتز آلکالوئیدها تحت شرایط تنش حیاتی و غیر حیاتی مطالعه شده
است (بیلکاوا و همکاران CAT.)2005 ،و پراکسیداز مثل ،APX
 H2O2را به  H2Oو  O2میشکنند APX .یکی از مهمترین آنزیمهای
تمیز کننده  ROSدر گیاهان است (آپل و هیرت.)2004 ،

آنزیمهای تجزیه کننده ترکیبات سمی اکسیژن
برای مقابله با خسارات ناشی از  ،ROSسلولها سیستم دفاعی درونی
آنتی اکسیدان ترکیب شده از ترکیبات آنزیمی و غیر آنزیمی دارند
(میلر و همکاران .)2008 ،سوپر اکسید دیسموتاز ( ،)SODپراکسید
( ، )PODکاتاالز ( )CATو آسکوربات پراکسیداز ( )APXدفاع
درونی سلولهای گیاهی گندم را نشان میدهند .بنابراین ،آنزیمهای آنتی
اکسیدان مثل  CAT ،SODو  APXنقش مهمی در خروج این
گونههای اکسیدان مخرب بازی میکنند .با افزایش میزان شوری،
سیستم آنتی اکسیدان گندم فعال شده و با افزایش فعالیت آنزیم سوپر
اکسید دیسموتاز به عنوان اولین سد دفاعی در مقابل حمله رادیکالهای
اکسیژن ،در مقابل خسارات ناشی از تنش شوری مقاومت مینماید
(میرمحمدیمیبدی و قرهیاضی )1381 ،و تا زمانی که گیاه قادر به مهار
حجم سوپراکسید تولید شده در گیاه باشد ،این فرآیند ادامه دارد.
 SODبا کاتالیز –• O2به  O2و  ،H2O2تخریب سلولی که با –•O2
ایجاد شده را متوقف میکند (کاکمیک SOD .)2000 ،نقش مهمی در
فرایندهای مسمومیت زدایی با تسریع تبدیل  O2-آزاد به  O2و H2O2
بازی میکند (بونت و همکاران .)2000 ،کاتاالز ،که در پراکسیزوم،
گلوکسیزم و میتوکندری واقع شده است و ظاهراً در کلروپالست وجود
ندارد (آپل و هیرت ،)2004 ،پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن
تبدیل میکند و عدد  Turnoverباالیی دارد و دارای ساختار تترامری
می باشد که دارای  4زنجیره پلی پپتیدی  500اسیدآمینه ای است و شامل
 4گروه پورفیرینی هم می باشد که باعث می شود که با پراکسید
هیدروژن واکنش دهد .کاتاالز واکنش تجزیه پراکسید هیدروژن را
کاتالیز نموده و آن را به آب و اکسیژن مولکولی تبدیل می نماید کاتاالز
با دو روش این کار را انجام می دهد :

نقش روی در فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی
روی جزء مهم بسیاری از آنزیمهای حیاتی و تثبیت کننده ساختار
پروتئینها ،غشای سلولی و پروتئینهای اتصالی  DNAاست (اریوند و
پریسد .)2004 ،بهبود وضعیت تغذیهای روی در گندم در شرایط شور
برای حفاظت گیاه در مقابل مسمومیت نمک است .این نقش حفاظتی
روی به نقش آن در نگهداری ساختار غشای پالسمایی و بنابراین کنترل
جذب سدیم و دیگر یونهای سمی نسبت داده شده است (کاکمیک و
مارشنر.)1988b ،
روی جزء مهم آنزیمهای درگیر در فتوسنتز (ریبولوز  -1-5بیوفسفات
کربوکساالز  )RuBPCاست که در تسریع مرحله اول تثبیت دی
اکسید کربن در فتوسنتز وجود دارد (برون و همکاران .)1993 ،روی
نقش اساسی در چندین عملکردهای مهم سلولی مانند متابولیسم پروتئین
و متابولیسم IAAایفاء میکند (مارشنر.)1995 ،
بنابراین ،تأمین روی میتواند عوارض جانبی  NaClرا کاهش دهد (
مارشنر و کاکمیک .)1989 ،در حال حاضرکمبود روی به عنوان یکی از
بحرانیترین کمبود ریز مغذیها در رشد گیاه گندم در خاکهای آهکی،
شور و سدیمی با مقادیر پهاش باال شناخته شد.کمبود روی سطوح
باالتر  ROSدر گندم و صدمات مربوط به گیاه را باعث میشود.
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همچنین ،روی میتواند مانع از واکنش گونههای اکسیداتیو ()ROS
تولید شده توسط  NADPHاکسیداز متصل به غشاء شود و بنابراین،
نشان دهنده آنتی اکسیدان محافظ بسیار خوب در مقابل اکسیداسیون
چندین ترکیب حیاتی سلولی مثل کلروفیل ،لیپیدها و پروتئینهای غشاء
است (کاکمیک.)2000 ،

با کاربرد روی ،فعالیت  NADPHاکسیداز متصل به غشاء ،ایجاد
 ROSرا کاهش میدهد (کاکمیک و مارشنر )1988a ،و با افزایش
فعالیت  POD ،SODو ( CATیو و همکاران ،)1998 ،فرایند
فتواکسیداسیون کاهش مییابد (مارشنر و کاکمیک.)1989 ،
روی نقش کلیدی در کنترل تولید و مسومیت زدایی رادیکالهای
اکسیژن آزاد بازی میکند که این رادیکالها میتوانند لیپیدهای غشاء و
گروههای سولفیدریل را آسیب بزنند (آلووی .)2004 ،ترجیحاً روی به
گروههای  SHبخش پروتئین غشاء متصل میشود و فسفولیپیدها و
پروتئینها را از اکسیداسیون تیول و تشکیل دی سولفید حفاظت میکند
(چواپیل ،)1973 ،یا با اتصال مستقیم ،به گروه سولفیدریل یا با تغییر
کنفورماسیونی منجر به پایداری ظاهری آنزیمها ،پروتئینهای غشاء و
ساختار چربی میشود (شارما و همکاران.)1994 ،
تعادل بین تولید رادیکال آزاد و دفاع رادیکال آزاد بقاء سیستم را تعیین
میکند .بنابراین ،روی نقش مهمی در تعدیل رادیکالهای آزاد و اثرات
مخرب مربوط به آنها توسط افزایش سیستمهای آنتی اکسیدان گیاه گندم
دارد (زاگو و اوتیزا.)2001 ،
از آنجایی که روی جزء حافظتی و تثبیت کننده غشاهای سلولی در مقابل
گونههای اکسیژن فعال ( )H2O2است ،ممکن است به محدودیت میزان
پراکسیداسیون لیپیدها کمک کند .عنصر روی به اینکه باعث ثبات و
حفاظت غشاهای زنده در مقابل آسیب اکسیداتیو و پراکسیداتیو و کاهش
تمامیت غشای پالسما همراه با تغییر نفوذ پذیری غشاء میشود ،شناخته
شده است (بتگر و اودل.)1981 ،
از نتایج مطالعه امروز بدیهی است که هم آوری روی پراکسیداسیون
لیپید ،هدایت الکتریکی و فعالیت ( LOXلیپو اکسیژناز) را کاهش می-
دهد (تواللی و همکاران .)2010 ،روی به دلیل داشتن ویژگی منحصر به
فرد حالت دو ظرفیتی ،بدون چرخه اکسیداسیون و کاهش ،در محیط
بیولوژیکی پایدار است (والی و فالچوک.)1993 ،
در نتیجه این ویژگیهای روی ،توده چربی غشاء از پراکسیداسیون
 ROSمحافظت میکند که به نوبه خود از تراوش یون از کانالهای
یونی جلوگیری میکند (بری و بتگر .)1990 ،تنش غیر حیاتی مثل شوری
باعث فعال شدن اکسیداسیون NADPHمیشود ،که منجر به تولید
رادیکال سوپر اکسید ( )O2 ̇ -میشود (کاوانو و همکاران .)2001 ،اثر
حفاظتی روی به علت توانایی آن برای مهار اکسیداسیون NADPH
میباشد (کاکمیک و مارشنر .)1988 b ،1988 a ،رادیکال سوپر اکسید
تولید شده زیان آور است که بطور غیر مستقیم با واکنش با  H2O2یک
رادیکال هیدروکسیل قوی )• (OHتولید میکند.
نقش اصلی روی در حفظ غشاهای سلولی به توانایی آن برای حفاظت
پروتئینها و چربیهای غشاء از اثرات مخرب رادیکالهای سوپر اکسید و
مشتقات تولید شده توسط واکنشهای اکسیداسیون در داخل سلول
مربوط میشود (کاکمیک و مارشنر.)1988 ،
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مقدار پرولین آزاد به همراه پراکسیداسیون لیپیدها و غلظت هیدروژن
پراکسیداز میباشد .در مقابل ،با کاربرد روی مقدار  MDAو H2O2
کاهش مییابد.
تحریک بیشتر فعالیتهای  PPO ،APX ،CATو  PODتحت تنش
شوری با واکنشهای اکسیداتیو مربوط به مقادیر زیاد  MDAو
 H2O2در سلولهای گیاهی در ارتباط است.
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بطور کلی ،نتایج نشان داد که روی اثرات تنش شوری در گیاه گندم را
کاهش میدهد .روی ممکن است به عنوان عامل تغذیهای مستقیم در
گیاه گندم تحت تنش شوری عمل نکند ،اما بطور غیر مستقیم بصورت
اسکاونجر  ROSبرای تعدیل آسیب به غشاهای زیستی ( شامل غشاء
پالسما ،غشاء کلروپالست و غشاء تیالکوئید) عمل میکند.
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اخبار بخش کشاورزی

کشاورزی و منابع طبیعی

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی:

ارتقای بهره وری تولید و کاهش واردات خوراک طیور با
اجرای طرح ملی استاندارد کردن وزن و سایز مرغ گوشتی
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت :اجرای طرح ملی
استاندارد کردن تولید و عرضه وزن و سایز مرغ گوشتی عالوه بر افزایش
کیفیت و سالمت گوشت مرغ ،با کاهش ضریب تبدیل دان به گوشت
موجب صرفه جویی در واردات نهاده های خوراک طیور به کشور می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط
عمومی معاونت امور تولیدات دامی ،دکتر مرتضی رضایی در نخستین نشست
طرح استاندارد کردن سن و وزن مناسب عرضه مرغ گوشتی هدف از اجرای
طرح ملی استاندارد کردن تولید و عرضه وزن و سایز مرغ گوشتی را ارتقای
بهره وری تولید ،کاهش ضایعات و دور ریز مرغ ،ایجاد و توسعه بازارهای
صادراتی و نیز بهبود شرایط بهداشتی فرآیند تولید تا عرضه برشمرد .وی
استقبال تولیدکنندگان مرغ گوشتی از این طرح را مثبت ارزیابی و تصریح
کرد :اجرای این طرح در راستای مصلحت ملی و منافع اقتصادی
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت می گیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ،اصالح سن پرورش و وزن استاندارد مرغ
گوشتی را برای دستیابی بیشتر به بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر و مهم
دانست و گفت :در تجارت جهانی ،گوشت مرغ با حداکثر وزن  1200تا

59

 1400گرم مبادله می شود ،در حالی که در واحدهای تولیدی کشور
میانگین وزن مرغ باالی دو کیلوگرم است.
وی در عین حال اجرای طرح استاندارد کردن وزن و سن پرورش مرغ
گوشتی و گوشت مرغ را در تمام واحدهای پرورش دهنده عملی دانست
و بر لزوم فرهنگ سازی موثر و گسترده برای مصرف گوشت مرغ با وزن
استاندارد در کشور تاکید کرد .در این نشست ،رییس سازمان دامپزشکی
کشور نیز ضمن تاکید بر همکاری در اجرای این طرح ملی گفت:
معاونت امور تولیدات دامی و سازمان دامپزشکی می توانند در اجرای
طرح استاندارد کردن وزن و سایز مرغ گوشتی در راستای ارتقای کیفیت
گوشت مرغ تولیدی مطابق با استانداردهای جهانی و تامین سالمت
مصرف کنندگان و نیاز امروز صنعت مرغ گوشتی کشور همکاری های
موثری داشته باشند.
در پایان این نشست ،بر ضرورت اجرای این طرح و همزمان نهادینه شدن
الگوی مصرف مرغ استاندارد بین مردم تاکید شد.
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برنامه دولت برای ایجاد اشتغال منتشر شد:

توسعه سامانه های نوین آبیاری برای افزایش بهره وری آب
وزیرجهادکشاورزی گفت:طرح های توسعه سامانه های نوین آبیاری و
آب خیزداری برای افزایش بهره وری آب اجرا می شود.
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،محمود حجتی در گردهمایی
سراسری مسووالن حوزههای نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد
کشاورزی استانها و سازمانهای تابعه در سالن توسعه وزارت جهاد
کشاورزی گفت:متاسفانه فرهنگ «توجیه گری» با اتکا به آمار و ارقام،
بهانه ای برای انجام ندادن کار و جایگزین فرهنگ تالش مستمر برای
رسیدن به موفقیت ها شده است.
وی با بیان این که همواره در ارزیابی عملکردها باید خود را بدهکار
بدانیم و به انجام امور با کیفیت بهتر بیندیشیم ،افزود:در زمینه بهره
برداری از منابع آب و خاک با تولید آمار درست و بکارگیری
نامناسب ،طبیعت و اقلیم را عامل محدود کننده و عدم موفقیت قلمداد
می شود که این موضوع یکی از مصادیق توجیه گری است.
حجتی با بیان این که متوسط بارش کشور یک شاخص آماری درست
و حاصل میانگین بارش  800میلی متر تا  50میلی متر در مناطق مختلف
کشور است ،تصریح کرد :این شاخص درست برای قضاوت و تصمیم
گیری در خصوص بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک در فعالیت
های کشاورزی مناسب نیست به طوری که در مناطق دارای بارش 800
میلی متر با اتکا به آمار میانگین بارش کشوری حدود  200میلی متر،
مدیریت ها تنبلی و ناکارآمدی خود را با این شاخص ها توجیه می
کنند در حالی که کشورمان در طول تاریخ همین طور بوده و آبا و
اجداد ما با ابزار و امکانات قدیمی و محدودیتها و نارساییهای
موجود همیشه در کنار طبیعت بودهاند و ما نیز میتوانیم با عزمی جدی
با همدلی و همراهی و با استفاده از ابزار و امکانات و دانش جدید،
سازگار با طبیعت از منابع بهتر بهره برداری کنیم.
وی با تاکید بر این که از مدیران مناطق با بارش  50میلی متر هیچ
انتظاری برای کشاورزی نمی رود ،اذعان داشت :برای پیشرفت و
توسعه و استقالل کشور باید فرهنگ «توجیه گری» از کشور رخت
بربندد .وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در مجموعه این وزارت
فرهنگ توجیه گری جایی ندارد ،اظهار داشت:خوشبختانه فرهنگ و
مدیریت جهادی و تالش مجدانه و مدبرانه در تمام سطوح این وزارت
در جریان است.
حجتی با اشاره به خودکفایی کشور در تولید گندم و افزایش تولید
محصوالت استراتژیک ،گفت :متاسفانه برخی در داخل همسو با رسانه
های خارجی از موضع دوستدار ملت و سرزمین ،بحث آب و طبیعت را
مدام برجسته می کنند و به دنبال تعطیلی کشاورزی هستند .وی تاکید
کرد :در بحث آب باید بهترین سیاست ها ،برنامه ها و روش ها را اتخاذ
کنیم تا مصرف بهینه شود؛ راندمان آبیاری افزایش یابد و از منابع آب
در اختیار ،محصول بیشتری تولید شود.
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حجتی خاطرنشان کرد :وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و
امید به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب ،توسعه سامانه های نوین
آبیاری و همچنین سیاست افزایش بهره وری از طریق توسعه کشت
های نشایی و گلخانه ای و گسترش کشت های پاییزه را در دستور
کار دارد .وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت های فراوان و
مغفول بخش کشاورزی ،توسعه کشت گیاهان دارویی در اراضی
شیبدار دارای بیش از  300میلی متر بارش را از جمله برنامه های بهره
برداری از این ظرفیت عنوان کرد.
حجتی با اشاره به دو انقالب کشاورزی سفید و زرد در هند به منظور
تامین شیر و روغن مورد نیاز این کشور ،گفت :در چهار سال گذشته
با توسعه کشت کلزا ،خوداتکایی کشور در روغن را از  6درصد در
سال  92به  18درصد در سال  96رساندیم .وی با بیان این که اجرای
عملیات آبخیزداری با مشارکت مردم از سوی این وزارت پیگیری
می شود ،خاطرنشان ساخت:آبخیزداری از برنامه های بهره وری آب
است و با اجرای آن عالوه بر جلوگیری از سیل و مهار روان آب ها،
سفره آب زیرزمینی تقویت می شود.
وی بیان داشت :از دستگاه های فرهنگی و نمایندگی های ولی فقیه
انتظار می رود که با اقدامات فرهنگی و تبیینی خود زمینه گسترش
مشارکت مردم در فعالیت هایی مانند آبخیزداری و همچنین تغییر
نگرش و ارتقای فرهنگ استفاده از کاالهای داخلی را فراهم کنند.
وزیر جهاد کشاورزی استفاده از کود و سم در بخش کشاورزی را
همچون غذا و دارو برای انسان اجتناب ناپذیر دانست و افزود:میزان
استفاده از کود و سم در کشور پایین تر از میانگین جهانی است ولی
در برخی موارد بدمصرفی وجود دارد که باید متوقف شود.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت :با توجه به ضرورت نظام و
انقالب امیدواریم بتوانیم با کمک هم و پشتیبانی دولت ،مجلس و
رهبری رسالت تاریخی خود را ایفا و با تالش و فعالیت خود ،دینمان
را به نسل آینده و شهدای کشور ادا کنیم.
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رشد  35درصدی تولید گل و گیاه گیاهان زینتی
تولید و سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در حوزه گلخانه ها از سال 92
تاکنون  35درصد رشد داشته است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزرات
جهاد کشاورزی ،مدیرکل دفتر امور گلخانه ها و گیاهان دارویی و قارچ
معاونت امور باغبانی با اعالم این مطلب گفت :سطح زیر کشت گل و گیاهان
زینتی در فضای باز و گلخانه ای  7هزار هکتار است که از این سطح 4
میلیارد شاخه گل بریده و گیاهان گلدانی تولید می شود.
مهندس غالمرضا تقوی با بیان این که افزایش بهره برداری از برنامه های مهم
وزارت جهاد کشاورزی است ،اظهار داشت :در این راستا در سال  97تمرکز
ما بر تولید گیاهان بومی زینتی است ،زیرا این گیاهان کم آب بر و دارای
ظرفیت های اشتغالزایی هستند .وی افزود :در حوزه گیاهان بومی زینتی،
صنایع جانبی ،بسته بندی ،صنایع فرآوری و اسانس عطر به ویژه در مورد گل
نرگس باید شکل بگرد و از این رو توسعه تولید گیاهان بومی زینتی ،فرصت
خوبی برای سرمایه گذاری و فعالیت های اشتغالزا است.
تقوی تصریح کرد :ما عالوه بر ساختارسازی و ایجاد تشکل در حوزه گیاهان
بومی زینتی ،فهرستی از این گیاهان بومی زینتی که کم آب بر هستند را برای
استفاده در فضای سبز آماده خواهیم کرد .وی خاطر نشان کرد :در نخستین
گام ،تاکید ما بر روی توسعه تولید گل نرگس است و در حال حاضر این
گیاه بومی زینتی در سطح یک هزار هکتار در کشور کشت می شود.
مدیرکل دفتر امور گلخانه ها ،گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی
اذعان داشت :درحال حاضر  452میلیون شاخه گل بریده در حوزه گیاهان
بومی زینتی کشور تولید می شود .وی در عین حال میزان اشتغالزایی مستقیم
در حوزه گل و گیاهان زینتی کشور را  30هزار نفر عنوان کرد و گفت3 :
برابر این عدد به طور غیر مستقیم در این حوزه فعالیت می کنند.

تقوی اظهار داشت :در صورت حمایت از تولید داخلی گل و گیاه و کاهش
حجم واردات اندام های تکثیری که قابلیت تولید در داخل را دارند ،ظرفیت
اشتغالزایی در این حوزه بیش از سایر بخش ها است .وی از سرمایه گذاران
خواست در حوزه گل و گیاهان زینتی سرمایه گذاری کنند.
مدیرکل دفتر امور گلخانه ها ،گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی
اعالم کرد :ما آماده همکاری با سرمایه گذاران در این بخش هستیم و می
توانیم اطالعات و دانش فنی مورد نیاز و مجوزهای الزم را در اختیار شان
قرار دهیم.
وی در عین حال به سرمایه گذاران وعده داد که زمینه های اتصال آنها به
بازارهای جهانی و صادر کننده گان بزرگ را فراهم کنند .تقوی به روز ملی
گل در روز  25خرداد اشاره کرد و گفت :این روز ملی بنا به دالیل نامعلوم
در سال  86از تقویم حذف شد در حالی که اختصاص یک روز به گل و
گیاه به اقتصاد آن کمک می کند ضمن آنکه برای شهروندان بار فرهنگی
خواهد داشت و این بار فرهنگی در آشتی شهروندان با گل و گیاه موثر
است.
وی تصریح کرد :ما به دنبال آن هستیم که روز ملی گل را در تقویم کشور
احیا کنیم .هر سال  25ژوئن نیز مردم جهان روز گل را گرامی می دارند.

برنامه دولت برای ایجاد اشتغال منتشر شد:

اشتغالآفرینی برای  ۶۷هزار نفر در بخش
کشاورزی در سال ۹۷
دولت برای توسعه اشتغال در سال آینده ،طرحهایی را در نظر گرفته که
در راستای آن برای  67هزار نفر در بخش کشاورزی فرصت جدید شغلی
ایجاد میشود .دولت برای توسعه اشتغال در سال آینده ،طرحهایی را در
نظر گرفته که در راستای آن برای  67هزار نفر در بخش کشاورزی
فرصت جدید شغلی ایجاد میشود.
به گزارش خبرنگار ایانا ،محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت در نشست
خبری خود گزارش مبسوطی از برنامههای دولت برای ایجاد اشتغال در
سال  1397ارایه داد .طبق این گزارش ،قرار است در سال آینده یک
میلیون و  33هزار فرصت شغلی برای جوانان کشور فراهم شود؛ بنابراین
 73،4هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در طرحهای تولید و اشتغال و
 254.3هزار میلیارد تومان نیز سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی صورت
خواهد پذیرفت .طبق پیشبینی دولت ،در سال  97تعداد  838هزار نفر
متقاضی کار جدید به بازار کار معرفی میشوند که با فرض ایجاد 980
هزار شغل در سال ،نرخ بیکاری به  11،2درصد خواهد رسید .به همین
دلیل ایجاد اشتغال گسترده ضروری است.
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برای این منظور دولت طرحهایی را تدارک دیده که در بخشهای
مختلف برای آنها برنامهریزی شده و یکی از مهمترین آنها بخش
کشاورزی است .برنامه توسعه اشتغال حوزه طرحهای منتخب بخش
کشاورزی در سال  97شامل طرح توسعه گلخانه ،پرورش ماهی در قفس
و صنایع تبدیل و تکمیلی کشاورزی است که به ترتیب برای  44 ،33و 20
هزار نفر اشتغال ایجاد میکند .به عبارتی در مجموع این سه طرح ،برای
 67هزار نفر فرصت جدید شغلی ایجاد خواهد شد .البته  103هزار و 48
میلیارد ریال تسهیالت بتنکی برای این سه زیربخش در نظر گرفته شده
که صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ،بیشترین سهم را از این تسهیالت
خواهند داشت.
 35هزار و  257میلیارد ریال کمکهای بالعوض و یارانه سود مورد نیاز
و همین مقدار نیز از محل منابع عمومی تأمین میشود؛ بنابراین در سال
آینده  138هزار و  305میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال در بخش
کشاورزی هزینه از منابع مختلف ،هزینه خواهد شد که معادل 20،7
درصد از کل سرمایهگذاری در سطح کشور در همین راستا است.
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رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی:

 246دانش فنی تحقیقات کشاورزی تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده است
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت :واگذاری ماموریت های بخش
دولتی به خصوصی و بهره گیری هدفمند از ظرفیت های غیردولتی برای
بهبود کیفیت تولیدات داخلی از برنامه های اولویت دار دولت تدبیر و امید
است .سید علی آقازاده افزود :هدایتگری دانش فنی به حوزه خصوصی و
مشارکت جوانان در فعالیت های علمی عالوه بر افزایش اشتغال در جامعه،
رقابت پذیری ،بهبود کیفیت محصوالت داخلی و افزایش صادرات و ارز
آوری برای کشور را به همراه دارد.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نیز در این نشست
گفت 70 :فرآورده از جمله واکسن های انسانی ،دام و طیور و انواع کیت
های تشخیصی در این موسسه تولید می شود .وی افزود :از مجموع 9
واکسن اجباری برای جمعیت انسانی ،هفت واکسن در این مرکز تولید می
شود و عالوه بر آن  90درصد واکسن های مورد استفاده در حوزه
دامپزشکی نیز از موسسه تحقیقات سرم سازی رازی تامین می شود.
وی ادامه داد 30 :درصد نیاز واکسن و سرم کشور توسط موسسه تحقیقات
واکسن و سرم سازی رازی تامین و بقیه از خارج از کشور وارد می شود.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خاطرنشان کرد :این
موسسه با  6شعبه در مشهد ،مرند ،اهواز ،کرمان ،شیراز و اراک به تولید
انواع واکسن و کیت های تشخیصی انسانی و دام و طیور می پردازد.
در این نشست سه قرارداد مشارکت در تولید کیت های تشخیص بیماری
های یون و بروسلوز در گاو و گوسفند با حضور معاون وزیر جهاد
کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
استاندار ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،مدیرکل دامپزشکی و برخی از
مدیران استانی استان مرکزی با یک شرکت بخش خصوصی امضا شد.
موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی اراک در زمینه مبارزه با
بیماری های دام و طیور ،مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام،
تحقیق و تشخیص بیماری های دام و طیور ،پژوهش و تولید واکسن ها و
فرآوردههای بیولوژیک مصرف دام و طیور و انسانی (پزشکی و
دامپزشکی) ،توسعه واکسن ها و فرآوردههای بیولوژیک و تولید سرم ها و
داروهای شیمیایی مورد مصرف پزشکی و دامپزشکی فعالیت دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی گفت 246 :مورد دانش فنی این سازمان تاکنون به
بخش خصوصی واگذار و کاربردی شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا،
اسکندر زند در آیین عقد سه قرارداد مشارکت در تولید کیت های
تشخیص بیماری های یون و بروسلوز در گاو و گوسفند در اراک افزود:
این بسترهای دانش فنی در حوزه های مختلف تولید بذر نهال ،واکسن و
سرم ،ماشین آالت ،صنایع غذایی ،عوامل بیولوژیک در بخش گیاه
پزشکی ،کودهای بیولوژیک و  92دانش فنی در حوزه ارقام زراعی و
باغی بوده است که با ظرفیت های بخش خصوصی عملیاتی شده است.
وی ادامه داد :دولت تدبیر و امید توسعه ایده به عمل را از محوری ترین
برنامه های خود قرارداده چرا که واگذاری دانش فنی به بخش
خصوصی عالوه بر ایجاد افزایش اشتغال در جامعه نقش مهمی در
شکل گیری شرکت های دانش بنیان ،افزایش رقابت ،تولید محصوالت
با کیفیت تر و افزایش صادرات و ارز آوری برای کشور دارد.
رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی خاطر نشان کرد:
 200دانش فنی در موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی و 200
دانش فنی در سایر بخش های زراعی و باغی وزارت جهاد کشاورزی
وجود دارد که با واگذاری آن ها به بخش خصوصی زمینه ایجاد 400
شرکت دانش بنیان در کشور فراهم می شود .زند گفت :سرمایه
گذاری بر دانش فنی با مشارکت بخش خصوصی می تواند ایران
اسالمی را همانند گذشته به یکی از قطب های تولید و صادرات واکسن
و سرم در منطقه تبدیل کند .وی افزود :با واگذاری دانش فنی تولید
واکسن بیماری تب برفکی به بخش خصوصی در سال  ،95کشور در
تولید واکسن این بیماری به خودکفایی دست یافته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری عقد سه قرارداد مشارکت در
تولید کیت های تشخیص بیماری های یون و بروسلوز در گاو و
گوسفند ،افزود :این کیت ها برای نخستین بار به دست جوانان با انگیزه
کشور در اراک ساخته می شود.
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رییس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور :

اجرای طرح های آبخیزداری راه گریز از مشکالت خشکسالی است
رییس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور موضوع آبخیزداری
را بسیار مهم و راهگشا خواند و راه گریز از مشکالت خشکسالی را
اجرای طرح های آبخیزداری دانست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل
ها ،مهندس خلیل آقایی در دیدار با استاندار و مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان خراسان شمالی گفت :در اجرای طرح های آبخیزداری
بیشتر باید از افراد بومی و مردمان محلی کمک بگیریم زیرا با مشارکت
مردم محلی هم می توان به اشتغال منطقه کمک کرد و هم اینکه مردم
خودشان به عنوان حافظان منابع طبیعی مشارکت فعال خواهند داشت.
مهندس آقایی با بیان اینکه آبخیزداری عالوه بر حفظ آب و خاک می
تواند از سیل جلوگیری کند و قنوات و سفره های زیرزمینی را تقویت
نماید ،عرصه های منابع طبیعی در کشور را بسیار گسترده خواند و افزود:
سازمان جنگل ها با مشارکت مردم و سایر دستگاه ها قادر به حفاظت از
این منابع عظیم خدادادی است.
در این دیدار محمد رضا صالحی استاندار خراسان شمالی موضوع کم
ابی و خشکسالی را از چالش های مهم و پیش روی کشور و بویژه استان
خراسان شمالی برشمرد و امر مشارکت مردم در احیای منابع طبیعی،
اجرای طرح آبخوانداری و آبخیزداری ،اجرای ترسیب کربن و کشت
گیاهان دارویی با مشارکت جوامع محلی را از اقدامات مهم در استان
ذکر کرد.
استاندار خراسان شمالی همچنین یک بار دیگر ضمن مهم توصیف کردن
اقدامات آبخیزداری اعالم کرد از بخش منابع استانی برای انجام این کار
ردیف مشخص اعتباری تعیین خواهد کرد.

در ادامه حسن وحید مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان
شمالی گزارشی از اقدامات منابع طبیعی استان را ارائه کرد و گفت :در
سال گذشته با مشارکت مردم جهت احیای مراتع استان 1700هکتار
کشت گیاهان دارویی را اجرا کرده ایم  .وی افزود :ما بدنبال اقتصادی
کردن طرح های جنگل داری و مرتعداری هستیم و نگاه ما به مراتع تنها
تولید علوفه نیست .
وحید همچنین اشاره کرد که تاکنون برای 13هزار هکتار از اراضی ملی
طرح کاداستر اجرا شده و برای اراضی ملی سند تک برگی بنام دولت
گرفته شده است .وی گفت :در زمینه ترسیب کربن اقدامات خوبی در
استان انجام شده است و برای مردمان محلی شغل ایجاد شده و ضمن
احیای بسیاری از مشاغل قدیمی ،بالغ بر یک میلیارد تومان از طریق
صندوق خرد اعتباری و منابع بانکی تسهیالت به مردم برخوردار از طرح
ترسیب کربن پرداخت شده است.

معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی:

طرح ملی الگوی کشت محصوالت کشاورزی اجرا میشود
معاون زراعت وزارت جهادکشاورزی گفت :طرح نهایی ملی الگوی
کشت محصوالت کشاورزی تا دو ماه آینده در همه استانهای کشور
اجرا و عملیاتی میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط
عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ،عباس کشاورز در بازدید
از مزارع گندم و کلزای شهرستان بوئین زهرا افزود  :الگوی کشت
محصوالت کشاورزی حدود دو سال و نیم است که تهیه و نقشههای پایه
آن معین و در حال حاضر در مراحل نهایی ثبت قرار دارد .وی با بیان این
که الگوی کشت به عنوان یک طرح ملی است که در همه استانها
اجرایی میشود ،اظهار داشت :یک طرح الگوی کشت مقدماتی تا 10
روز آینده ارائه میشود البته الگوی کشت نهایی نیز تا دو ماه آینده ارائه
خواهد شد.
معاااون زراعت وزارت جهادکااشاورزی به راهکار جلااوگیری از کشت
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محصوالت آببر اشاره کرد و گفت :کشت محصوالت صیفیجات
باید به گلخانهها انتقال داده شود تا با مصرف آب کمتر ،راندمان باالتر
تولید را داشته باشیم .وی تصریح کرد :کشاورزان باید مشارکت بیشتری
داشته باشند و دولت نیز حمایت کند تا کشت این گونه محصوالت به
محیط بسته گلخانه انتقال داده شود.
کشاورز با بیان این که کشت محصول هندوانه نیز باید با آبیاری
میکرو انجام شود تا مصرف آب در تولید این محصول به حداقل برسد،
اظهار داشت :برای تولید هندوانه عالوه بر کشت نشایی و در حد استفاده
از مالچ ،خیلی آب کم مصرف میشود و با اجرای این طرح ،آب
مصرفی برای تولید هندوانه در حد گلخانه خواهد بود .وی خاطرنشان
کرد :انتظار داریم بخش ترویج و کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی
این نوع کشت را ترویج دهند چراکه برای تولید این گونه محصول ،به
مصرف آب زیاد نیازی نیست .
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مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی:

 1.8میلیون هکتار از اراضی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شد
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از اجرای یک
میلیون و  795هزار هکتار سامانه های نوین آبیاری در کشور و صرفه جویی
ساالنه  7.9میلیارد متر مکعب آب مصرفی بخش کشاورزی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،مهندس عباس زارع با
بیان این که از ابتدای سال  97تا پایان اردیبهشت ماه تعداد  1064پروژه سامانه
های نوین آبیاری در سطح  13هزار و  777هکتار از اراضی کشاورزی اجرا
شده است،خاطرنشان کرد :عالوه بر سطح اجرا شده در سال جاری 135،هزار و
 457هکتار سیستم های نوین آبیاری نیز در حال اجرا می باشد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد:از ابتدای اجرای طرح تا پایان
اردیبهشت ماه ،یک میلیون و  795هزار و  271هکتار از اراضی کشاورزی به
سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است.
وی گفت:اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی از ابتدا تا پایان
اردیبهشت ماه سال جاری،پتانسیل صرفه جویی ساالنه  7.9میلیارد متر مکعب
آب مصرفی بخش کشاورزی 30 ،درصد افزایش عملکرد محصوالت
کشاورزی و  25درصد کاهش مصرف سم ،بذر و کود شیمیایی را دارد.

برندسازی استانی برای تولید محصوالت کشاورزی ضروری است
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر برندسازی استانی در
زمینه تولید محصوالت کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان
مرکزی تعاون روستایی ،دکتر حسین شیرزاد با برشمردن وظایف قانونی
این سازمان و حمایت از شرکت ها و اتحادیه های وابسته بر برندسازی
استانی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی تاکید کرد و بیان داشت :در
استان مازندران می توان برنج تروکای این استان را به عنوان یک برند با
کیفیت معرفی و بر روی بازاریابی آن کار کرد.
وی در این رابطه گفت :هم اکنون می توان بر روی  32محصول تولیدی
خاص هر استان به عنوان برند این استان ها کار کرد و با ایجاد
هایپرمارکت های روستایی و ایجاد زنجیره در روستاهای بزرگ در زمینه
تولید و توزیع و بسته بندی محصوالت کارهای بزرگی را انجام داد.
شیرزاد در ادامه بر بردن خدمات کشاورزی به اعماق الیه های بینابینی
روستاهای بزرگ و متوسط تاکید کرد و عنوان داشت:ایجاد انگیزه تازه
در بدنه حرفه ای سازمان تعاون روستایی در یک بازی تجاری برد_ برد
است و باید با مدیریت درست در این رابطه و با انگیزش در نیروی انسانی
شبکه با تسهیم سود اقدام نماییم.
وی با اشاره به اهمیت بیمه در نظام های اجتماعی خواستار احیای
کارگزاری بیمه های اجتماعی روستاییان در شرکت های تعاونی روستایی
و تولید در همه استان های کشور شد .شیرزاد در پایان با اشاره به سفر خود
به استان مازندران و اشاره به پتانسیل های شبکه تعاونی های روستایی در
این استان گفت :در مازندران  60درصد توزیع نهاده ها توسط شبکه
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تعاونی های روستایی صورت می گیرد که این نسبت باید افزایش یابد و
ایجاد بانک نشا برای تعاونی های تولید نیز در استان ضروری است.
احداث سکوهای شیر و ساماندهی مجدد توزیع نهاده های کشاورزی در
تعاونی های تولید و ایجاد کارگزاری های قوی نهاده ها در کنار توسعه
گردش نهاده ها و کاالها در شبکه با کاهش سرعت پول شبکه از دیگر
مواردی بود که دکتر شیرزاد در جمع مدیران عامل شبکه تعاون
روستایی استان مازندران عنوان کرد .وی،نگاه حسابرسی در سازمان را
نگاه عقب افتاده و سنتی دانست و با انتقاد از آن،اذعان داشت که این
نگاه ،مشوق تولید ثروت و سرمایه در اتحادیه های تعاونی های تولید و
روستایی نیست.
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رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی:

خرید تضمینی گندم مستقیم از خود کشاورز انجام میشود
خریدهای تضمینی و توافقی محصوالت استراتژیک و ارایه خدمات در
حوزه کود ،سم ،تسهیالت و یارانه در آینده نزدیک بر اساس اطالعات
سامانه پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی انجام می گیرد.
به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،
رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت:
از سال  95تاکنون اطالعات سه میلیون و  800هزار بهره بردار در سامانه
پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی ثبت شده است.
کریم احمدی با بیان این که این اطالعات  11فعالیت در حوزه کشاورزی
و نزدیک به  120قلم اطالعات کشاورزان را در بر می گیرد ،اظهار داشت:
این اطالعات توسط  8هزار کارشناس پهنه های کشاورزی که در 1300
مرکز جهاد کشاورزی فعالند بررسی و دراین سامانه به ثبت می رسد.
او تعداد گندمکاران کشور را حدود یک میلیون نفر عنوان و تصریح کرد:
اطالعات بیش از  90درصد گندمکاران کشور در سامانه پهنهبندی و
مدیریت داده های کشاورزی ثبت شده است.
رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی افزود:
با این اطالعات ما میدانیم کدام بهرهبردار ،چه محصولی را به چه میزان و
در کدام استان و شهر و روستا تولید میکند و اطالعات آنان توسط کدام
کارشناس پهنه در سامانه ثبت شده است.
او در عین حال گفت :این اطالعات دوبار در سال ،یک بار هنگام کشت و
یک بار در مرحله برداشت محصول به روز میشود و درباره برخی
محصوالت مانند سیب زمینی ،پیاز و گوجه فرنگی ،بازه زمانی به روز
کردن اطالعات کمتر شده و در سال به چهار نوبت میرسد.
احمدی هدف از راه اندازی سامانه پهنهبندی و مدیریت دادههای
کشاورزی را حذف دالالن ،کمک به تنظیم بازار ،جلوگیری از سوء
استفادهها و سودجوییها ،کمک به برنامهریزی برای خرید ،جمعآوری،
حملونقل و فروش محصوالت کشاورزی برشمرد.
او ادامه داد :استفاده و تحلیل اطالعات مندرج در این سامانه کمک
بزرگی به برنامهریزی تولید و اجرای الگوی کشت خواهد کرد .او رفع
ابهامات در زمینه فروش گندم وارداتی به مراکز تحویل گندم ،بررسی
میزان افزایش یا کاهش بهرهوری و مقایسه آن با سالهای قبل در هر
مزرعه یا باغ ،آسیبشناسی کاهش عملکرد را از جمله مزیتهای
اطالعات مندرج در سامانه مدیریتدادههای کشاورزی دانست.
رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی اذعان
داشت :بر اساس ابالغیه مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی ،مبنای
خریدهای تضمینی باید اطالعات در این سامانه درج شده باشد و با این
ترتیب خرید تضمینی مستقیم از خود کشاورز انجام میگیرد.
او گفت :در این راستا ،سالگذشته خرید تضمینی ذرت بر اساس اطالعات
موجود در سامانه پهنه بندی و مدیریت دادههای کشاورزی انجام شد و در
این مکانیزم جدید ،اطالعات به صورت برخط در اختیار شرکت پشتیبانی
امور دام قرار گرفت و هر بهره برداری که می خواست محصولش را به
این شرکت تحویل دهد اطالعاتش در سامانه بررسی می شد و سپس
ذرت از آنان تحویل گرفته می شد.

احمدی افزود :امسال این مکانیزم خرید در مورد گندم در حال اجرا
است به طوری که اطالعات ثبت شده گندمکاران در این سامانه در
قالب یک فایل در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفته و
خریدهای تضمینی بر اساس این اطالعات که شامل مواردی همچون
سطح زیر کشت ،نوع فعالیت و پیش بینی تولید بهرهبردار است ،انجام
میگیرد.
او با اشاره به بارندگیهای اخیر و عوامل خسارتزا در بخش کشاورزی
تصریح کرد :با توجه به این که برخی عوامل خسارتزا ممکن است
پیشبینیهای تولید در مزارع گندم را دچار تزلزل کند ،ما تفاهمی با
شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام دادهایم که بر اساس آن ،اطالعات
اصالحی مزارع گندم به طور روزانه از  5صبح روز قبل به صورت
سیستمی برای این شرکت ارسال میشود.
رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی اظهار
داشت :اگر گندمکاری به مرکز خرید گندم مراجعه کرد و اطالعات
گندم تحویلی او با اطالعات مراکز تحویل شرکت بازرگانی دولتی
مغایرت داشت ،آن مرکز ،گندم را به طور موقت تحویل میگیرد و
کشاورز باید بالفاصله برای اصالح اطالعات محصولش در سامانه
پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی به مرکز جهاد کشاورزی
محدوده خود مراجعه کند.
او افزود :ما به منظور تسهیل خرید تضمینی گندم و آگاهی گندمکاران
از این که چه اطالعاتی درباره محصولشان در سامانه پهنهبندی ثبت
شده ،به تازگی یک سامانه پیامکی راهاندازی کردیم و گندمکاران قبل
از تحویل محصول خود به مراکز تحویل میتوانند کد ملی خود را در
سامانه  3000813600ارسال کنند و در صورت تغییر اطالعات،آنان باید
برای اصالح به مرکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
احمدی از راه اندازی سامانه پیامکی متناسب با خریدهای تضمینی
محصوالت نیز خبر داد.
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روایت بحران آب از زبان پدر علم هیدروژئولوژی:

دیگر خبری از قلکهای زیرزمینی نیست
ایانا-کشاورزی :در گذشته سطح آبهای زیرزمینی باال بوده و در سالهای خشکسالی قنات و چشمهها به همین علت خشک نمیشدند و در شرایط
بیآبی نیز که در اثر کمبود بارش اتفاق میافتاده است ،این قلکهای باارزش میتوانستند زندگی و کشاورزی مردمان این خاک را برای هزاران سال
حفظ کنند ،اما امروزه متاسفانه دیگر خبری از این قلکهای ارزشمند نیست!
ما با ولعی سیرنشدنی به جان آبهای ذخیرهای که از سالهای بسیار دور توسط
نیاکانمان در دل زمین به غنیمت نگه داشته شده بود افتادیم و امروزه با خوردن
آخرین پیالهها به کف دیگ ،چیزی نه تنها برای خود که برای فرزندانمان نیز باقی
نگذاشتهایم .به گفته عزت اله رئیسی پدر علم هیدروژئولوژی ،حجم ذخیره
هیدرولیکی که حجم آب ذخیرهای در آبخوانها است تقریبا تمام شده و سطح
سفره آبهای زیرزمینی بسیار پایین رفته است .در گذشته سطح آبهای زیرزمینی
باال بوده و در سالهای خشکسالی قنات و چشمهها به همین علت خشک نمیشدند
و در شرایط بیآبی نیز که در اثر کمبود بارش اتفاق میافتاده است ،این قلکهای
باارزش میتوانستند زندگی و کشاورزی مردمان این خاک را برای هزاران سال
حفظ کنند ،اما امروزه متاسفانه دیگر خبری از این قلکهای ارزشمند نیست!
او در ارتباط با بحران آب عقیده دارد که روشهای انتقال آب و سدسازی در ایران دیگر پاسخگوی کمبود آب نیست چرا که تمام انتقاالت آب و
سدسازیهایی که الزم به انجام بوده است؛ انجام گرفته است .به گزارش ایانا پدر علم هیدروژئولوژی سیاست توقف انتقال آب و سدسازی را که
چندی است بر سر زبانها و در طرحهای پیشنهادی به مجلس قرار گرفته است ،سیاستی صحیح اعالم کرد و به خبرنگار گروه کشاورزی ایانا گفت« :با
توقف انتقال آب و سدسازی موافقم و باید انتقال آب ،بسیار با احتیاط صورت بگیرد و در زمینه سدسازی نیز باید سد جدیدی احداث نشود؛ البته در
مواردی استثنایی که آب سدی وارد دریاهای خلیج فارس و عمان میشود ،میتوانیم آب سیالبی زمستانه را از این گونه سدها جمعآوری کنیم ولی
باید گفت که به اندازه کافی برای تمامی دریاچهها و رودهای بزرگ برنامهریزی کردهایم و در شرایط کنونی به ندرت انتقال آب و سدسازی میتواند
راه چاره کمآبی باشد».

بررسی روند مهاجرت فیلها با بررسی فسیلهای دندان

فیلهای هندی دو میلیون سال پیش در ایران بودند
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی از کشف و جمعآوری دو
قطعه فسیل دندان مربوط به فسیلهای کواترنر در استان اردبیل خبر داد .به
گزارش ایانا طاهره افتخاری مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی
سازمان حفاظت محیطزیست افزود :دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ،با
همکاری اداره کل حفاظت محیطزیست استان اردبیل ،با توجه به اهمیت
فسیلهای یافت شده ،برای پیجویی منطقه و جمعآوری و مطالعه این فسیلها
اقدام کرده است و مطالعه این نمونهها فصل جدیدی از معرفی فسیلهای
مهرهداران به ویژه فیلها را باز خواهد کرد .افتخاری تصریح کرد :با توجه به
اینکه فسیلهای مشابهی در جمهوری آذربایجان نیز گزارش شده است ،یکی از
اولویتهای مطالعاتی ،بررسی روند مهاجرت و تعیین زادگاه آنها در زمان
حیات خود است .بر این اساس دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان
حفاظت محیطزیست مصمم است با انجام مطالعات مشترکی با جمهوری
آذربایجان به این موضوع بپردازد و زیستگاه این موجودات عظیمالجثه را در
ایران تعیین کنند .زهرا اورک رئیس گروه دیرینهشناسی دفتر موزه تاریخ طبیعی
و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیطزیست نیز می افزاید :این نمونهها متعلق به
دو جنس مختلف از ماموتهای بدون پشم با سن حداقل دو میلیون سال هستند.

عالوه بر این یک قطعه فسیل دندان به همراه فک پایین آن و قطعاتی از عاج و
آرواره باالیی این گروه از فیلها ،مشاهده و جمعآوری شده است .یکی از
دندانها مشابه دندانهای فیلهای هندی است .به گفته اورک ،شاید بتوان گفت
این نمونه که مشابه فیل هندی موجود در عصر حاضر است ،در دو میلیون سال
پیش در ایران زندگی میکرده است.
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راهنمای تهیه و ارسال مقاالت کشاورزی و منابع طبیعی
 فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از دریافت مقاالت و مطالب علمی ،ترویجی و کاربردی استقبال می نماید.

 کلیه مقاالت ارائه شده به دفتر فصلنامه توسط هیأت داوران مورد ارزیابی قرارگرفته و در صورت تأیید ،پس از ویرایش به چاپ خواهند رسید.







بدیهی است مقاله های پذیرفته شده به ترتیب اولویت در شماره های آتی منتشر خواهند شد.
مقاالتی که مبتنی بر مطالعات منطقه ای باشند ،پذیرفته نخواهند شد.
مسؤولیت علمی مقاله به عهده نویسنده است و چاپ آن الزاما به منزله تأیید دیدگاه نویسنده یا نویسندگان مقاله نیست.
ذکر عنوان انگلیسی مقاله و منابع مورد استفاده الزامی است.
فصلنامه در ویرایش فنی و ادبی مقاالت آزاد است.







منابع مورد استفاده در متن مقاله بایستی به صورت شماره و در انتهای مقاله نیز به ترتیب استفاده شده در متن مقاله آورده شود.
تصاویر و جداول استفاده شده در مقاله می بایست به صورت فایل های جداگانه در انتهای مقاله آورده شود.
معرفی دو نفر دارای مدرک دکتری جهت داوری مقاله به همراه مشخصات ،تلفن تماس و ایمیل الزامی است.
نقل و اقتباس مطالب فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ذکر مآخذ بالمانع می باشد.
مقاالت ارسالی ،به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.

 متن فارسی مقاالت حداکثر در  10صفحه با فاصله سطور  1/5با قلم  B lotus 12و متن التین با قلم  Time New Roman 12تایپ شود.
 ارسال فایل  Wordمقاله به دفتر فصلنامه الزامی است.
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قابل توجه اعضای محترم سازمان ،مشترکین و عالقمندان
فصلـنامه نظام مهنـدسی کشـاورزی و مـنابـع طبیعی
اعضای محترم سازمان ،مشترکین و عالقمندان فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،جهت دسترسی به فایل
الکترونیکی این نشریه می توانند به یکی از طرق ذیل اقدام نمایند:
 -1مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران به
آدرس  www.iaeo.orgکه به صورت متن کامل و رایگان قابل دانلود می باشد.
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آن نیز مستلزم پرداخت هزینه اندک می باشد.
 -3ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی فصلنامه به آدرس  journal@iaeo.orgمبنی بر درخواست ارسال فایل نشریه به صورت متن
کامل و یا مطلب مورد نظر براساس فهرست و شناسنامه نشریه.

فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ،پیشنهادات و
ایده های جدید شما مخاطبان عزیز در جهت ارتقای سطح کیفی نشریه می باشد.
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